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kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
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chemia Małgorzata 
Mańska

zrób zadania (obliczenia 
stechiometryczne) z podręcznika 
1,2,3 str.156 Skorzystaj z 
rozwiązanych przykładów str.152-
152 wykorzystaj instrukcje "krok po 
kroku"

zadanie6 str.156

tydzień III 30.03-03.04

język niemiecki, 
Katarzyna Gawlicka-
Lucima, Vulcan albo 
kasia7363@gmail.com

W tym tygodniu po zalogowaniu na 
stronie WSiPu pracujemy z tematem 
"Sie ist nett"-str 48 i 49.Pierwszym 
zadaniem jest przepisanie do 
zeszytu słownictwa  4.3 str 53 oraz 
odmiany czasownika haben ze str 48 
(Grammatik)Następnie robimy zad 
2a, 2b,2d,3,4 i 7a.W ramach pracy 
domowej proszę o przysłanie 
odpowiedzi (pełnym zdaniem!) z 
zadania 2b. http://wsipnet.pl/

Poćwicz wymowę   (zad 4.2 i 4.3 str 
53 w podręczniku) korzystając z 

nagrań Aktiver Wortschatz

http://wsipnet.pl/

http://wsipnet.pl/
http://wsipnet.pl/
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geografia, Marek Karaś, 
dziennik elektroniczny, 
karas-marek@wp.pl

podejmij Kahoot challenge - rozdział 
4, Rolnictwo i przemysł Polski - 
deadline ustawiony na 5.04.2020r. 
na godzinę 22:00 - nie wpisuj 
wymyślonego nicku, a swoje 
nazwisko - PRACA BĘDZIE NA 
OCENĘ, więc podejmij wyzwanie 
dopiero jak stwierdzisz, że jesteś na 
pewno przygotowany. Można zagrać 
tylko jeden raz. Wykorzystaj 
challenge pin: 0341500 lub link w 
polu obok. Kahoot zajmie Ci 10 
minut, resztę czasu przypadającego 
na zdalną geografię masz poświęcić 
na przygotowanie się do niego i 
utrwalenie wiadomości z 
przerobionego rozdziału 4.

https://kahoot.
it/challenge/0341500?

challenge-
id=98cd1c3f-1081-

4276-b8ce-
b8cd41c3a277_15853

19799884

Poćwicz znajomość mapy - możesz 
mi wysłać screena przerobionych 

gier na messengerze w ramach 
grupy geografia 7a SP363 lub jeśli 

wolisz, to na maila karas-
marek@wp.pl - dostaniesz plusa lub 

ocenę w zależności od tego "ile i 
jak"; zacznij od mapy Europy, a 

potem możesz popróbować z innymi 
kontynentami - przyda Ci się to w 

ósmej klasie, gdzie będziesz 
poznawać geografię regionalną 

poszczególnych kontynentów

https://www.gry-
geograficzne.pl/

religia całość materiału w dokumencie word 
w podanym obok linku

https://drive.google.
com/file/d/1uQdTT7x8

gVWZb3K61eHO-
HgIftvD0WSA/view?

usp=sharing
matematyka 30.03 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Procenty w zadaniach 
tekstowych. Uczniowie anlizuja 
przykłady z podręcznika str 204-
205. Rozwiązują w zeszytach 
przedmiotowych zadania z podr. str. 
206 zad. 1, 2, 3.  
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matematyka 01.04 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

 T: Procenty w zadaniach 
tekstowych. Uczniowie rozwiązują w 
zeszytach przedmiotowych zadania z 
podr. str. 206-207 zad. 5, 8, 11    

Dla chętnych wykonanie 
dodatkowych zadań z podręcznika 

str. 206 - 207 zad. 7, 9, 10, 12 

matematyka 02.04 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Przekształcanie wzorów. 
Zapisanie wzoru w zeszytach 
przedmiotoych na prędkoś, drogę i 
czas. s=v*t, przekształcenie wzoru 
na obliczanie czasu t=s:v, 
przekształcenie wzoru na obliczenie 
prędkości v=s:t. Uczniowie 
wykonuja zadania z podr. str. 210 
zad.1, 2. 

https://www.youtube.
com/watch?

v=43ce8Uz5qbM

matematyka 03.04 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Przekształcanie wzorów. 
Uczniowie wykonuja zaania z podr. 
str. 210 - 211 zad. 4, 5, 7

https://www.youtube.
com/watch?

v=lxGIaXNy_eQ

https://www.youtube.com/watch?
v=WlE5WOuav54

plastyka Małgorzata 
Korowajczuk - Ozga 
plastyka363@gmail.com 
lub dziennik 
elektroniczny

Powtórzenie: Sztuka pocz. XXw. 
Przesyłam obok link z 7 wybranymi 
prezentacjami waszych koleżanek i 
kolegów. No cóż są lepsze i gorsze.  

https://docs.google.
com/presentation/d/18
HS27CvgEUzephva7uF

-MC7_-
KoeS34X3UA59_MEjYk

/edit?usp=sharing

Jeśli ktoś chce poszerzyć wiedzę o 
nurtach w sztuce, artystach, 

technikach - link obok https:
//artsandculture.

google.
com/category/art-

movement
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https://www.youtube.com/watch?v=43ce8Uz5qbM
https://www.youtube.com/watch?v=43ce8Uz5qbM
https://www.youtube.com/watch?v=lxGIaXNy_eQ
https://www.youtube.com/watch?v=lxGIaXNy_eQ
https://www.youtube.com/watch?v=lxGIaXNy_eQ
https://www.youtube.com/watch?v=WlE5WOuav54
https://www.youtube.com/watch?v=WlE5WOuav54
https://docs.google.com/presentation/d/18HS27CvgEUzephva7uF-MC7_-KoeS34X3UA59_MEjYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18HS27CvgEUzephva7uF-MC7_-KoeS34X3UA59_MEjYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18HS27CvgEUzephva7uF-MC7_-KoeS34X3UA59_MEjYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18HS27CvgEUzephva7uF-MC7_-KoeS34X3UA59_MEjYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18HS27CvgEUzephva7uF-MC7_-KoeS34X3UA59_MEjYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18HS27CvgEUzephva7uF-MC7_-KoeS34X3UA59_MEjYk/edit?usp=sharing
https://artsandculture.google.com/category/art-movement
https://artsandculture.google.com/category/art-movement
https://artsandculture.google.com/category/art-movement
https://artsandculture.google.com/category/art-movement
https://artsandculture.google.com/category/art-movement
https://artsandculture.google.com/category/art-movement
https://artsandculture.google.com/category/art-movement
https://artsandculture.google.com/category/art-movement


dla klasy 7a wychowawczyni: Magdalena Watts

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

tydzień III 30.03-03.04

plastyka Małgorzata 
Korowajczuk - Ozga 
plastyka363@gmail.com 
lub dziennik 
elektroniczny

Wykonaj kartkę z życzeniami: 
"Wielkanoc 2020", stosując częstą w 
sztuce XXw technikę kolażu lub 
fotomontażu. Możesz zrobić to 
ręcznie, wykorzystując różne 
materiały, gazety, fakturowe, 
kolorowe papiery, domalowując 
elementy lub zatosować dowolny 
program graficzny. Uwzględnij 
kontekst tegorocznych świąt (zostań 
w domu, koronawirus). Zobacz co to 
jest kolaż, fotomontaż. Obok linki - 
twórczość współczesnych polskich 
artstów, stosujacych te techniki.

https://culture.
pl/pl/dzielo/maciej-

bohdanowicz-imitacja-
prawdy-prawda

https://culture.pl/pl/dzielo/jan-
dziaczkowski-kolaze

język polski Elżbieta 
Dębska elzbieta-
debska@o2.pl i dziennik 
elekroniczny

1. Temat: "Jeden ogień, drugi woda" 
- porównanie głównych bohaterów 
"Zemsty". Wykonaj pisemnie w 
zeszycie ćw.9/133. Wykonaj w 
zeszycie kartę pracy, którą 
otrzymasz pocztą elektroniczną.

język polski Elżbieta 
Dębska elzbieta-
debska@o2.pl i dziennik 
elekroniczny

2. Temat: Komizm w "Zemście" 
Aleksandra Fredry. Zrób notatkę: co 
to jest komizm, rodzaje komizmu
(podręcznik s. 133-134). Wykonaj w 
zeszycie kartę pracy, którą 
otrzymasz pocztą elektroniczną.
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język polski Elżbieta 
Dębska elzbieta-
debska@o2.pl i dziennik 
elekroniczny

3. Temat: "Jestem Papkin - Lew 
Północy, rotmistrz sławny..." - o 
komizmie postaci. Wykonaj kartę 
pracy, którą otrzymasz pocztą 
elektroniczną.

Czy we współczesny świecie można 
spotkać ludzi przypominających 
postaci z komedii Fredry? Swoje 

stanowisko uzasadnij dwoma 
argumentami (co najmniej 150 

słów). Pracę wyślij jako załącznik 
plik Word na mój adres email. 

język polski Elżbieta 
Dębska elzbieta-
debska@o2.pl i dziennik 
elekroniczny

4.Temat: Komedia jako gatunek 
literacki. Zrób notatkę na temat 
cech i budowy komedii (podręcznik 
s. 133-134). Wykonaj pisemnie w 
zeszycie ćw. 1 s. 133.

język polski Elżbieta 
Dębska elzbieta-
debska@o2.pl i dziennik 
elekroniczny

5. Temat: "Zemsta" - 
podsumowanie wiadomości o 
lekturze. Pocztą elektroniczną 
otrzymasz rozwiązania niektórych 
zadań z tego tygodnia. Sprawdź i 
uzupełnij swoje notatki w zeszycie. 
Rozwiąż zadania, które znajdziesz 
na http://wsipnet.pl

http://wsipnet.pl

fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Siły międzycząsteczkowe. 
Obejrzyj filmy. Wykonaj zadania z 
zeszytu ćwiczeń zadanie 1 strona 
76, zadanie 3 strona 77. Wykonaj 
doświadczenie  z podręcznika str. 
157 według instrukcji- zrób zdjęcie z 
doświadczenia i odpowiedz na 
pytania 3 i 4 w tym doświadczeniu
Prześlij do mnie odpowiedzi do 2.04 
do godziny 12.00
 

https://www.youtube.
com/watch?
v=WLY0MqbZoRM

http://wsipnet.pl
https://www.youtube.com/watch?v=WLY0MqbZoRM
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fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

drugi linik do filmu
https://www.youtube.
com/watch?
v=CemC7odVohw

fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com.w czwartek  2 
kwietnia o godz. 10.00 
zapraszam was na 
konsultacje online przez 
aplikację zoom - 
informacje jak działa 
zoom oraz zaproszenie 
na konsultacje podam 
przez dziennik 
elektroniczny na adres 
rodzica i ucznia 
(konsultacje nie są 
obowiązkowe)

Temat: Zmiany stanów skupienia. 
Przeczytaj z podręcznika 159,160, 
161. Wykonaj z zeszytu ćwiczeń 
zadanie 3,4 str.  80 zeszyt ćwiczeń. 
Prześlij do mnie odpowiedzi do 6.04 
do godziny 12.00

Wykonaj doświadczenie z podręcznika 
str. 162 według instrukcji- i odpowiedz na 
pytanie 3 w tym doświadczeniu

WF chłopcy, Arkadiusz 
Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmai
l.com

Temat: Jak pić wodę-zdrowo. 
Zastanów się czy picie wody jest 
zdrowe oraz w jaki sposób to robisz. 
Wydaje się, że w tak prostej 
czynności nie popełniasz błędów - a 
jednak może być inaczej. Weź 
czystą kartkę przedziel ją na pół i z 
lewej strony zapisz kilka błędów 
jakie Ci przyjdą do głowy a które 
możesz popełniać przy piciu wody. 
Następnie zapoznaj się z krótkim 
filmem dotyczącym picia wody. 
Dopisz na kartce po prawej stronie 5 
błędów o których dowiedziałeś się z 
filmu. Zrób zdjęcie kartki (podpisz ją 
czytelnie) i wyślij na ares e-mail 
wfmadyniaksp363@gmail.com 
Osoby które nie przesłały zadania z 
zeszłego tygodnia (Test Ruffiera) 
proszę o uzupełnienie zaległości.

https://www.youtube.
com/watch?

v=mGi9l10gZ58

Kontynuuj gimnastykę w przerwach 
pomiędzy czasem spędzanym przy 
komputerze. Zdjęcia z aktywności 
prześlij na adres e-mail wraz z 
krótkim opisem swoich ćwiczeń oraz 
ilością czasu jaki poświęcasz na 
zadania ruchowe. Jako inspirację do 
ćwiczeń możesz wykorzystać filmik 
w linku obok. Dopisz także na kartce 
z zadania podstawowego dlaczego 
trzeba pić dużo wody i nawadniać 
organizm oraz czy ma to wpływ na 
odporność człowieka. Za porządne 
wykonanie zadania możliwość 
otrzymania oceny:).

https://www.
youtube.

com/watch?
v=VNtWgtAf8Pc
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WF dziewczyny,Anna 
Mróz, 
annammmroz@gmail.
com

 Proszę, aby w ramach lekcji w-f, 
wstać trochę od biurka i wykonać 
krótki trening 30 min. (link obok). 
Powodzenia!!!

https://www.youtube.
com/watch?

v=85ZE3meQlno

Wysłuchaj krótkiego wykładu na 
temat odżywiania i suplementacji, 

temat: sól i sód.

https://www.
youtube.

com/watch?
v=3xN_IAxhTeY

historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. W ramach powtórzenia wykonaj 
test s. 169-170 i odpowiedzi prześlij 
pocztą do piątku. 2. Przeczytaj 
rozdział 32 (Konferencja pokojowa w 
Paryżu) i odpowiedz pisemnie na 
pyt. 1,2,3/176. Zobacz film 
dokumentalny - Apokalipsa wojna 
bez końca

https://www.cda.
pl/video/2806894c7

1. zajrzyj do e-podręcznika (temat 
Europa i świat na przełomie XIX i XX 

w - pwtórzenie). 2. Dodatkowo dla 
chętnych wykonaj krótką 

prezentację multimedialną (max 12 
slajdów i podanie źródeł) na temat 

jednego z przedstawicieli tzw grubej 
trójki na konferencji paryskiej. I 

prześlij tę prezentację do 
poniedziałku 6 marca.

https:
//epodreczniki.

pl/a/europa-i-swiat-
na-przelomie-xix-i-

xx-wieku-lekcja-
powtorzeniowa/D5S

5tBCFO

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

Czekam na zaległe mail, sprawdź 
czy odesłąłeś do mnie wszystko. 
Czekam do 31.03

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

Przypomnij sobie wiadomości o 
budowie skóry pod względem 
narządu dotyku, a następnie 
wykonaj doświadczenie: Jak skóra 
reaguje na zmianę temperatury - 
wyślij na mail do 6.04

https://drive.google.
com/open?

id=1E9E2uMS8PhiuvSt
_90nR0IiVUaT_Xafi

https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno
https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno
https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno
https://www.youtube.com/watch?v=3xN_IAxhTeY
https://www.youtube.com/watch?v=3xN_IAxhTeY
https://www.youtube.com/watch?v=3xN_IAxhTeY
https://www.youtube.com/watch?v=3xN_IAxhTeY
https://www.cda.pl/video/2806894c7
https://www.cda.pl/video/2806894c7
https://epodreczniki.pl/a/europa-i-swiat-na-przelomie-xix-i-xx-wieku-lekcja-powtorzeniowa/D5S5tBCFO
https://epodreczniki.pl/a/europa-i-swiat-na-przelomie-xix-i-xx-wieku-lekcja-powtorzeniowa/D5S5tBCFO
https://epodreczniki.pl/a/europa-i-swiat-na-przelomie-xix-i-xx-wieku-lekcja-powtorzeniowa/D5S5tBCFO
https://epodreczniki.pl/a/europa-i-swiat-na-przelomie-xix-i-xx-wieku-lekcja-powtorzeniowa/D5S5tBCFO
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https://epodreczniki.pl/a/europa-i-swiat-na-przelomie-xix-i-xx-wieku-lekcja-powtorzeniowa/D5S5tBCFO
https://epodreczniki.pl/a/europa-i-swiat-na-przelomie-xix-i-xx-wieku-lekcja-powtorzeniowa/D5S5tBCFO
https://drive.google.com/open?id=1E9E2uMS8PhiuvSt_90nR0IiVUaT_Xafi
https://drive.google.com/open?id=1E9E2uMS8PhiuvSt_90nR0IiVUaT_Xafi
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biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

Zapoznaj się się z budową ucha, 
musisz wiedzieć jak przechodzi 
dźwięk czyli budowa ucha i rola 
poszczególnych elementów. 
Następnie wykonaj doświadczenie- 
link obok, wyślij na mail do 6.04

https://drive.google.
com/open?

id=1kYrt9QkScZv3vLxf
JzI5ry4ONWW5c8TS

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

W czasach obsesyjnej higieny 
proponuje wykonanie mydła, daj 

znać czy Ci się udało wykonać. link 
obok

https://drive.
google.com/open?

id=1abQRG-
tWXXUJ0_0w_BxqY

2J2wEc1swP2
j. angielski Barbara 
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com, 
dziennik elektroniczny

Podręcznik str. 94 ćw. 2 - odpowiedz 
na pytania do tekstu.

j. angielski Barbara 
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com, 
dziennik elektroniczny

Str. 94 ćw. 5-poszukaj w internecie 
wiadomości na temat święta 
podobnego do opisywanego w 
tekście i napisz krótkie porównanie 
obu świąt (od 80-120 słów). Zdjęcia 
prześlij na podany adres email.

Rozumienie tekstów pisanych 
możesz poćwiczyć na stronie

learningclub.egis.
com.pl

https://drive.google.com/open?id=1kYrt9QkScZv3vLxfJzI5ry4ONWW5c8TS
https://drive.google.com/open?id=1kYrt9QkScZv3vLxfJzI5ry4ONWW5c8TS
https://drive.google.com/open?id=1kYrt9QkScZv3vLxfJzI5ry4ONWW5c8TS
https://drive.google.com/open?id=1kYrt9QkScZv3vLxfJzI5ry4ONWW5c8TS
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
http://learningclub.egis.com.pl
http://learningclub.egis.com.pl
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j. angielski Magdalena 
Watts, e-mail: magda.
watts.mw@gmail.com, 
dziennik elektroniczny, 
w piątek 3 kwietnia o 
godz. 9.00 zapraszam 
was na konsultacje 
online przez aplikację 
zoom - informacje jak 
działa zoom oraz 
zaproszenie na 
konsultacje podam przez 
dziennik elektroniczny 
na adres rodzica i ucznia 
(konsultacje nie są 
obowiązkowe)

w zeszycie wykonaj zadania z 
podręcznika do tekstu Caring for 
your brain. Zadanie 3,4 str 76

j.angielski Magdalena 
Watts (informacje 
kontaktowe jak wyżej)

w zeszycie wykonaj zadania z 
Progress Check 4 zad. 1,2,3,4 str 77 
oraz grammar in focus. W piątek 
wyjaśnimy wszystkie nieścisłości. 
Zdjęcia zrobionych zadań wyślij na 
maila.
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j. angielski Magdalena 
Watts, e-mail: magda.
watts.mw@gmail.com, 
dziennik elektroniczny, 
w piątek 3 kwietnia o 
godz. 9.00 zapraszam 
was na konsultacje 
online przez aplikację 
zoom - informacje jak 
działa zoom oraz 
zaproszenie na 
konsultacje podam przez 
dziennik elektroniczny 
na adres rodzica i ucznia 
(konsultacje nie są 
obowiązkowe)

podręcznik zadanie 2 str. 80, 
zadanie 4/81

godz. wychowawcza 
Magdalena Watts 
(kontakt jak w j. 
angielskim)

zapraszam was na spotkanie z 
wychowawcą w aplikacji zoom w 
czwartek, 2 kwietnia o godz. 9.00 
mail z zaproszeniem oraz instrukcja 
podam we wtorek przez dziennik 
elektroniczny.
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język niemiecki, Maria 
Adamczyk, dziennik 
elektroniczny lub 
niemiecki1sp363@wp.pl

Po zalogowaniu się na stronę WSIP 
(zaproszenia do klasy otrzymaliści 
na maila), zapoznajemy się ze 
słownictwem 4.2 str. 53, robimy 
zadanie 2 str. 46 , tu pomocne będą 
kserówki z lekcji "Jeder ist anders". 
Następnie zadanie 4a str. 47, 
powtarzając słownictwo za 
nagraniem. Potem proszę zrobić do 
zeszytu notatkę odnośnie odmiany 
czasownika "arbeiten" (Grammatik 
4.2, str. 52)- na czym polega 
różnica w odmianie tego czasownika 
i innych czasowników regularnych. https://www.wsipnet.pl

muzyka, Karolina Szure, 
muzyka.sp363@gmail.
com

posłuchaj Walca Es-dur
https://www.youtube.
com/watch?
v=Ig_eFLMQo3c

przeczytaj omówienie utworu https://pl.chopin.nifc.
pl/chopin/composition/
detail/name/walc_es_d
ur/id/63

konsultacje na skype: 
czwartek 11-12:30 
(jestem jako muzyka.
gim81@gmail.com)

posłuchaj Walca a-moll op. posth.
https://www.youtube.
com/watch?
v=NN6VTGFa0gM

przeczytaj omówienie utworu https://pl.chopin.nifc.
pl/chopin/composition/
detail/name/walc_walc
_a_moll/id/137

obejrzyj w najbliższych tygodniach w 
całości jeden film poświęcony Chopinowi 
ulb jego muzyce. Na przykład: 
"Impromptu", "Pragnienie miłości" lub 
"Pianista". Możesz też obejrzeć (w 
całości) jednego z dłuższych utworów 
Chopina. Polecam Sonatę H-moll , link 
obok

https://www.youtube.
com/watch?
v=TVXUi4Lgbi8

zachęcam do obejrzenia filmu 
"Impromptu" lub jego fragmentów w 
oryginalnej wersji językowej

https://www.youtube.
com/watch?
v=petKvkHfPJo

w tym tygodniu nie zadaję pracy pisemnej 
:)

słuchać muzyki Chopina w czasie 
domowych czynności

https://www.wsipnet.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=Ig_eFLMQo3c
https://www.youtube.com/watch?v=Ig_eFLMQo3c
https://www.youtube.com/watch?v=Ig_eFLMQo3c
https://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/name/walc_es_dur/id/63
https://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/name/walc_es_dur/id/63
https://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/name/walc_es_dur/id/63
https://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/name/walc_es_dur/id/63
https://www.youtube.com/watch?v=NN6VTGFa0gM
https://www.youtube.com/watch?v=NN6VTGFa0gM
https://www.youtube.com/watch?v=NN6VTGFa0gM
https://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/name/walc_walc_a_moll/id/137
https://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/name/walc_walc_a_moll/id/137
https://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/name/walc_walc_a_moll/id/137
https://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/name/walc_walc_a_moll/id/137
https://www.youtube.com/watch?v=TVXUi4Lgbi8
https://www.youtube.com/watch?v=TVXUi4Lgbi8
https://www.youtube.com/watch?v=TVXUi4Lgbi8
https://www.youtube.com/watch?v=petKvkHfPJo
https://www.youtube.com/watch?v=petKvkHfPJo
https://www.youtube.com/watch?v=petKvkHfPJo
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Informatyka Agnieszka 
Szałaj aszalaj@wp.pl

obejrzyj film i wyślij do mnie notatkę 
wyjasniającą działanie zaprezentowanych 
15 skrótów klawiszowych

https://www.youtube.
com/watch?
v=hCgm2DyQJ_M

https://www.youtube.com/watch?v=hCgm2DyQJ_M
https://www.youtube.com/watch?v=hCgm2DyQJ_M
https://www.youtube.com/watch?v=hCgm2DyQJ_M

