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chemia Małgorzata Mańska 
dziennik

15.04 Kwas metanowy i etanowy.
W kwasach karboksylowych, np. 
C2H5COO/H  : C2H5COO to reszta 
kwasowa o wartościowości(I), bo H na 
końcu jest wodorem kwasowym i jest tylko 
jeden.(odwrotnie niż w kwasach 
nieorganicznych)
Podręcznik str.161-168. Praca domowa –
odpowiedzi odesłać.
1)        /1pWzór kwasu etanowego to:
A) HCOOH   B) C2H5COOOH  C) 
CH3COOH
2)/1pGrupa funkcyjna kwasów 
karboksylowych to:
A)karbonylowa  B) karboksylowa C) 
hydroksylowa
2)        /2pWymień właściwości:
a)        fizyczne kwasu mrówkowego
b)        chemiczne kwasu octowego
3)/1p Podaj nazwy systematyczne soli:
a)   (HCOO)2Ca    b) CH3COOLi 
4)/1pNapisz równanie reakcji dysocjacji 
jonowej kwasu metanowego i nazwij anion.
5)/2p Napisz równanie reakcji kwasu 
etanowego z:
a) potasem    b) wodorotlenkiem baru 

z.4 str.168 podręcznik
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religia Zapoznaj się z treścią w linku https://view.genial.
ly/5e851115260c290e39883
210/interactive-image-
interactive-image?
fbclid=IwAR1rd2d1MmNDUr
Fp_0EpKwRWjX_qZIx7RgE
nsOy9x7vgNDiKItsUpGeQs
OA

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

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

15.04.2020 Temat: Stereotypy w relacjach 
międzyludzkich. Przeczytaj z podręcznika 
tekst S.Barańczaka "Garden party" s.153-
154. Wykonaj ustnie zadania 1,2,3,5/154. 
Wykonaj pisemnie ćw. 6 i 9 ze strony 154 - 
zapisz jako plik Word i prześlij na mój adres.

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

16.04.2020 Temat: W poszukiwaniu własnej 
tożsamości ("Marcin Kozera" M.
Dąbrowskiej). Przeczytaj opowiadanie - 
podręcznik s.56-59. Wykonaj pisemnie ćw. 
13 ze strony 60 (co najmniej 100 słów) - 
zapisz jako plik Word i prześlij na mój adres.

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

17.04.2020 Temat: Drogi do wolności - 
"Dywizjon 303" A.Fiedlera. Przeczytaj 
fragmenty lektury zamieszczone w 
podręczniku s.81-85. Zrób w zeszycie 
notatkę na temat literatury faktu. Wykonaj 
ćwiczenia: 1, 3, 8 s.85. Zadania zapisz jako 
plik Word i prześlij. Pamiętaj, aby budować 
poprawne zdania i starannie zapisywać 
odpowiedzi.

Przygotuj prezentację na 
temat Dywizjonu 303 i 
prześlij.

https://view.genial.ly/5e851115260c290e39883210/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR1rd2d1MmNDUrFp_0EpKwRWjX_qZIx7RgEnsOy9x7vgNDiKItsUpGeQsOA
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https://view.genial.ly/5e851115260c290e39883210/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR1rd2d1MmNDUrFp_0EpKwRWjX_qZIx7RgEnsOy9x7vgNDiKItsUpGeQsOA
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https://view.genial.ly/5e851115260c290e39883210/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR1rd2d1MmNDUrFp_0EpKwRWjX_qZIx7RgEnsOy9x7vgNDiKItsUpGeQsOA
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Historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
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/D1A12YJvn/RDa9fhu
L

WOS Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
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://epodreczniki.pl/a/co-
nam-wolno-a-co-musimy-
prawa-i-obowiazki-
obywateli-iii-rp/D1G4KY96b

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

https://moje.epodreczniki.
pl/open/PNR2c1Frk

biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Zjadający i zjadany https://moje.epodreczniki.
pl/open/PVsuyOp9y

biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Współpraca między organizmami https://moje.epodreczniki.
pl/open/P14q4Ado1

godzina z wychowawcą Żądam szacunku! - ale czy zawsze okazuję 
go innym?

1. Wykonaj ilustrację/ 
plakat/mem na temat 
szacunku i prześlij do mnie.  
2. Jeśli ktoś ma zaległą pracę 
do kroniki, proszę przysłać.

fizyka Katarzyna Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Ruch drający.Obejrzyj film, 
następnie przeczytaj z podręcznika od 
strony 108 od 112. Zrób zadanie 2 z ksiązki 
oraz z zeszytu ćwiczeń zadanie 1 strona 58 
oraz zadanie 3 strona 59. Prześlij do mnie w 
jednym mailu zdjęcia odpwoiedzi do 20 
kwietnia do godziny 12

https://www.youtube.com/watch?
v=TOiv5ZElH4k

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D1A12YJvn/RDa9fhuL
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D1A12YJvn/RDa9fhuL
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język niemiecki, Maria 
Adamczyk, dziennik 
elektroniczny, e-mail 
niemiecki1sp363@wp.pl

Obejrzyj filmik o czasownikach rozdzielnie 
złożonych, zanotuj jak wygląda schemat 
zdania z czasownikiem rozdzielnie 
złożonym. Na podstawie ćwiczeń w filmie 
napisz dwa zdania z czasownikiem 
rozdzielnie złożonym (czas przeszły was nie 
obowiązuje!!!!). Zdjęcia proszę przesłac na 
maila. Przypominam o zadaniach z zeszłego 
tygodnia

https://gerlic.pl/niemiecki-w-
pare-minut-odcinek-28-
czasowniki-rozdzielnie-
zlozone/

Obejrzyj filmik o czasownikach rozdzielnie 
złożonych, zanotuj jak wygląda schemat 
zdania z czasownikiem rozdzielnie 
złożonym. Na podstawie 

Niemiecki:Katarzyna 
Gawlicka-Lucima, vulcan lub 
kasia7363@gmail.com

Thema:Alltag ud Hauspflichten, czyli dzień 
codzienny i obowiązki domowe.W tym 
tygodniu poznajecie i ćwiczycie materiał 
związany z tematem.Robicie to w sposób 
przyjemny, bo poprzez quizlett.W linkach 
macie fiszki do ćwiczenia nowego 
słownictwa.Materiał z fiszek należy 
przepisać do zeszytu(łącznie 23 zwroty), a 
następnie wykonać zadania (Ucz się i graj).
Ostatnim zadaniem w każdym zestawie ma 
być test, który należy odesłać do 
nauczyciela(w obu testach będzie Wasz 
wynik procentowy.)

https://quizlet.
com/280469338/mit-links-2-
kapitel-1-czynnosci-dnia-
powszedniego-flash-cards/%
20https://quizlet.
com/280468127/mit-links-2-
kapitel-1-nazwy-obowiazkow-
domowych-flash-cards/

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

Repetytorium: ex. 3,5 p. 22, Ex. 8,10,11,12 
p. 23

https://gerlic.pl/niemiecki-w-pare-minut-odcinek-28-czasowniki-rozdzielnie-zlozone/
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j. angielski Magdalena 
Watts magda.watts.
mw@gmail.com

Ex. 3 p.24

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

Poniedziałek 20.04.20 godz. 13.00 - lekcja 
w aplikacji ZOOM - zaproszenie zostanie 
wysłane poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzenie wykonanych zadań. Talking 
about pros and cons of online learning.

Wychowanie Fizyczne 
chopcy Tomasz Borowski       
borowskit95@gmail.com

wykonujemy obwód cwiczebny  podstawowe 
6 ćwiczeń : pompki 20  przysiady- 12 
brzuszki -20 pajacyki -15 supermeny -16 
grzbiety 12 powtarzamy go rano, po 
obiedzie i przed kolacją 

kanał na youtube Tomasz 
Borowski

przypominam o zadanej 
pracy na ocenę tylko 2 osoby 
oddały pracę !  
borowskit95@gmail.com

w-f dziewcząt Agnieszka 
Sławinska 
aslawinska363@gmail.com

wykonaj obliczenie wskaźnika BMI, dokonaj 
analizy obliczeń, napisz jak możesz 
zapobiegać otyłości

https://drive.google.
com/file/d/1HKMZGb0ymC_
e01q444UBS5oAIqx9A3z4/
view?usp=sharing

kontynyuacja karty 
KRÓLOWEJ AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ

 
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.  
(Confusing Things About British Homes. 
Odpowiedzi nie musisz przesyłać

youtube.
com/user/anglopheniatv

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

T: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 
zadania uzupełniające. Uczniowie 
rozwiązują zadania z podręcznika str. 160 
zad. za. 4, str. 161 zad. 12, 15,

https://drive.google.com/file/d/1HKMZGb0ymC_e01q444UBS5oAIqx9A3z4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HKMZGb0ymC_e01q444UBS5oAIqx9A3z4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HKMZGb0ymC_e01q444UBS5oAIqx9A3z4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HKMZGb0ymC_e01q444UBS5oAIqx9A3z4/view?usp=sharing
http://youtube.com/user/anglopheniatv
http://youtube.com/user/anglopheniatv
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16.04. matematyka 
Jadwiga Strzlecka-
Włodarz kontat:jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 
zadania uzupełniające. Uczniowie 
rozwiązują zadania w zeszytach 
przedmiotowych z podręcznika str. 162-164 
zad. 18, 24, 25, 26, 27

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

T: Praca kontrolna - zastosowanie 
matematyki. W piątek do Was zostanie 
wysłana praca na e-maila. Poproszę o 
rozwiązanie zdań i odesłanie na e-maila 
jadwiga.strzelecka-wlodarz@szkolanr14.pl 
do oceny.


