
dla klasy 7a wychowawczyni: Magdalena Watts

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

chemia Małgorzata Mańska 
dziennik

Woda właściwości i rola w przyrodzie.
Przeczytaj z podręcznika str.160-164.
Zrób sobie doświadczenie: przemyj 
szklane naczynie wodą z kranu i zostaw 
do wyschnięcia. Zobacz, jak wygląda 
naczynie i porównaj z obserwacjami i 
wnioskami z dośw. 24/s.160 .
15.04Tydzień 5 - pośw

iąteczny - 15.04-17.04.2020

język polski Elżbieta Dębska 
dziennik elektroniczny / 
elzbieta-debska@o2.pl

15.04.2020 Temat: Wyraz podstawowy i 
wyraz pochodny. Zapoznaj się z 
wiadomościami w podręczniku s. 288-
289. Obejrzyj materiały do lekcji: link 
znajdziesz obok. Wykonaj w zeszycie ćw. 
1,2,5 s.289-290. Na 27.04. przeczytaj 
"Latarnika" Henryka Sienkiewicza (tekst 
znajdziesz na wolnelektury.pl).

https://www.youtube.
com/watch?v=j8O-
OWxTahM

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 1,2,3/112.

język polski Elżbieta Dębska 
dziennik elektroniczny / 
elzbieta-debska@o2.pl

16.04.2020 Temat: Budowa słowotwórcza 
wyrazu. Zapoznaj się z wiadomościami w 
podręczniku s. 291. Obejrzyj materiały do 
lekcji: link znajdziesz obok. Wykonaj w 
zeszycie ćw. 1,2,3/292.

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

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 5,6/113
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język polski Elżbieta Dębska 
dziennik elektroniczny / 
elzbieta-debska@o2.pl

17.04.2020 Temat: Budowa słowotwórcza 
wyrazu - ćwiczenia utrwalające. 
Przypomnij sobie wiadomości z dwóch 
poprzednich lekcji i wykonaj poniższe 
zadania (zapisz jako plik Word i prześlij 
na mój adres): 1. Napisz historyjkę, w 
której użyjesz wyrazów pochodnych 
utworzonych od podanych w nawiasie 
słów (pisać, księga, krzyk, kawa, telefon, 
nie ustąpić, Szkocja - podkreśl w tekście 
utworzone wyrazy pochodne).  2. 
Wykonaj z zeszytu ćwiczeń zadania: 
8,9,11 s.114-115. Wszystkie dzisiejsze 
zadania zapisz jako jeden plik Word i 
wyślij.

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 12/115.

religia zapoznaj się z treścią podaną w linku https://view.genial.
ly/5e851115260c290e3988321
0/interactive-image-interactive-
image?
fbclid=IwAR1rd2d1MmNDUrFp
_0EpKwRWjX_qZIx7RgEnsOy
9x7vgNDiKItsUpGeQsOA

praca domowa - treść podana w 
prezentacji (ikonka - żółty domek) - DLA 
CHĘTNYCH, proszę przesyłać TYLKO na 
adres: marek.chroscik@gmail.com

Historia Renata Krakowska 
dziennik elktroniczny 
historia.krakowska@gmail.
com

Zaloguj się na platformę epodręcznika, 
dłącz do grupy, przeczytaj udostępnione 
tam materiały i wykonaj ćwiczenia. Nie 
przesyłaj screanów, ja zobaczę Twoje 
odpowiedzi na platformie

https://moje.epodreczniki.
pl/a-shared-
owner/D5S5tBCFO/T77lx
q7g

Muzyka. Karolina Szurek, 
muzyka.sp363@gmail.com

Przeczytaj strony 114-117 z podręcznika. 
Wejdź na link do testu online i zrób 
wszystkie obowiązkowe zadania 
korzystając z umieszczonych tam 
filmików i z podręcznika.

https://forms.
gle/SD7s3MbYstV7McAg
8

(test zawiera też pytanie dodatkowe)
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fizyka Katarzyna Kończak   
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Temperatura, a energia. Zapoznaj 
się z filmem, którego link masz w 
zadaniach podstwawowych. W celu 
uzupełnieiania wiadomosci preczytaj z 
podręcznika strony 163-166. Zrób:zeszyt  
ćwiczeń strona 83 zadanie 3 i 4, strona 
84 zadanie 5. Przeslij do mnie w jednym 
mailu zdjęcia wykonanych zadań do 20 
kwietnia do godziny 12

https://www.youtube.
com/watch?v=GNu7l5XDKXU

biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Zaloguj się na platformę epodręcznika, 
dłącz do grupy, przeczytaj udostępnione 
tam materiały i wykonaj ćwiczenia. Nie 
przesyłaj screanów, ja zobaczę Twoje 
odpowiedzi na platformie      _ "Dlaczego 
widzimy?"

https://moje.epodreczniki.
pl/open/PyFDEeC7e

WF chłopcy, A. Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmail.
com

Temat: Rozciągamy i uelastyczniamy 
mięśnie. Wykonaj prosty układ ćwiczeń 
strechingowych (jeśli masz możliwość 
nawet codziennie). Stosuj się do 
wskazówek prowadzącego. Pamiętaj o 
przygotowaniu miejsca do ćwiczeń tak 
aby było bezpieczne. Zamiast maty 
gimnastycznej użyj np. koca złożonego 
na pół. Nagraj krótki filmik lub wykonaj 
dwa trzy zdjęcia z ćwiczeń rozciągających 
które poznasz i prześlij na adres e-mail 
nauczyciela. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=vq_4SghsXUg

Wypisz na kartce w kilku lub kilkunastu 
punktach dlaczego ważne jest 
rozciąganie mięśni oraz do czego może 
prowadzić słaba elastyczność mięśni i 
słaba gibkość. Zrób fotkę kartki i wyślij 
nauczycielowi.

Wf dziewczyny, Anna Mróz 
annammmroz@gmail.com

W tym tygodniu wykonaj 6 ćwiczeń ( 20 
powtórzeń lub przez 30 sek.), które 
wylosujesz na "kole fortuny" z 
ćwiczeniami ogólnorozwojowymi. 
Powodzenia!!! 

https://wordwall.
net/resource/903292/%
c4%87wiczenia-og%c3%
b3lnorozwojowe
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Niemiecki:Katarzyna 
Gawlicka-Lucima,vulcan lub 
kasia7363@gmail.com

Thema:Sie ist nett-ona jest miła-
ćwiczeniaW tym tygodniu utrwalamy 
wiedzę zdobytą na poprzedniej lekcji.
Przekazuję Wam do pracy ćwiczenia do 
wykonania.Jesli pracowaliście sumiennie 
na poprzedniej lekcji, nie powinniście 
mieć problemów z ich wykonaniem.Po 
samodzielnej analizie sprawdzamy 
poprawność analizując kartę odpowiedzi, 
którą dla Was przygotowałam.(wszystko 
znajduje się w linkach).W razie 
problemów lub wątpliwości-piszcie ma 
mail.

https://drive.google.
com/file/d/1vBDzjtkZ_RiqR2Rq
q7ydV9BqxKqRl5hU/view?
usp=sharing  

https://drive.google.
com/file/d/1vBDzjtkZ_Riq
R2Rqq7ydV9BqxKqRl5hU
/view?usp=sharing
https://drive.google.
com/file/d/1bjIWp7JonaO
EOSrx4iY0WOLXJyYzEiQ
-/view?usp=sharing

język niemiecki, Maria 
Adamczyk, dziennik 
elektroniczny, mail 
niemiecki1sp363@wp.pl

Prosze zalogowac się do wspinet.pl, 
lekcja 4.3 - Sie ist nett. Prosze zanotować 
w zeszycie słownictwo do tej lekcji 
(przymitoniki - Wortschatz 4.3) oraz 
odmiany czasownika haben. Następnie 
robimy zadania 2a,b,d, 3 i 4. Prosze o 
przesłanie zadania 2b na maila. 
Przypominam o zadaniach z 
poprzedniego tygodnia i konieczności 
dołączenia do klasy na wsipnet.pl

https://www.wsipnet.pl/

j. angielski Magdalena 
Watts magda.watts.
mw@gmail.com

Przeczytaj tekst Pete's Festival Blog i 
wykonaj zadania ex. 3,4,5,6 p. 83 

j. angielski Magdalena 
Watts magda.watts.
mw@gmail.com

Zostajemy w obszarze świętowania - 
poszerzamy słownictwo - wykonaj 
zadania ex.1,2,3 p. 84
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j. angielski Magdalena 
Watts magda.watts.
mw@gmail.com

Poniedziałek 20.04.20 godz. 12.00 - 
lekcja w aplikacji ZOOM - zaproszenie 
zostanie wysłane poprzez dziennik 
elektroniczny. Sprawdzenie wykonanych 
zadań. Talking about special days and 
celebrations.

j.angielski Barbara Baumert 
angielski.sp363@gmail.com

Poćwicz słuchanie ze zrozumieniem 
oglądając filmik, do którego link podaję 
obok. Zastanów się jakie są różnice 
między domami brytyjskimi, a 
amerykańskimi. Nie musisz przesyłać 
odpowiedzi

youtube.
com/user/anglopheniatv

Confusing Things About British Homes

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

T: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - 
zadania uzupelniające. Uczniowie 
rozwiązuja zadania z podręcznika str. 214 
zad. 7,  10, str. 215 zasd.13, 14.

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

T: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - 
zadania uzupelniające - zadania z treścią. 
Uczniowie rozwiązuja zadania w 
zeszytach przedmiotowych z podręcznika 
str. 216, 217, 218 zad. 26, 29, 34, 45.

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

T: Praca kontrolna na ocenę - 
rozwiązywania równań. Praca kontrolna 
zostanie wysłana na e-maila 
uczniowskiego w postaci linku do 
wykonania i odesłania rozwiązanych 
zadań (wykonujesz zdjęcie rozwiązanych 
zadań i wysyłasz do nauczyciela pod 
adres : jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl)

http://youtube.com/user/anglopheniatv
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