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

Revision of Units 9-10. Ćw. 1-10 str. 
92-93. Test egzaminacyjny w linku 
obok. Odpowiedzi (tylko do testu 
egzaminacyjnego), na jednej kartce, 
przesyłacie na maila do ,srody 13.05,  
prace będą oceniane,(formę pisemną -  
blog- z ćw. 10 str. 93 z książki proszę 
przesłać w Teams do 15.05). 
Odpowiedzi do testu egzaminacyjnego 
zostaną podane na lekcji w aplikacji 
ZOOM.

https://egis.com.
pl/pl/egzaminosmoklasistyz
estawdrugi?
smclient=c873a096-1e5e-
11e8-a135-
0cc47a1254ce&utm_source
=salesmanago&utm_mediu
m=email&utm_campaign=d
efault

Czwartek 14.05. - 13.00-
13.30 w aplikacji ZOOM, 
zaproszenie będzie wysłane 
przez dziennik 
elektroniczny.

j.niemiecki,K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

W tym tygodniu przygotujemy się do 
pracy klasowej z rozdziału pierwszego 
zaplanowanej na kolejny tydzień(18-
22.05)W tym celu wykonaj zadania z 
zeszytu ćwiczeń(Wiederholung-str16 i 
17) oraz zapoznaj się ze słownictwem 
dotyczącym pogody( das Wetter) 
pracując z fiszkami z Quizlet.Postaraj 
się to zrobić przed lekcją na Teams, 
zaplanowaną na czwartek (godz.9.00-
9.45)Podczas połączenia wideo 
poćwiczymy Wasze umiejętności przed 
sprawdzianem.

https://quizlet.
com/280467576/mit-links-2-
kapitel-1-zjawiska-atmosferyczne-
flash-cards/

Czwartek,godz.9.00-9.45,  
Teams-kanał niemiecki

geografia, M.Karaś, 
karas-marek@wp.pl

Całą lekcję sprawdzamy ćwiczenia na 
ZOOMie (strony 63-70) - kończymy 
rozdział Ameryka, zapowiedź lekcji na 
ZOOMie była już tydzień temu.

Wtorek, godz. 11:45-12:30, 
ZOOM, link zarówno przez 
dziennik jak i na grupie na 
messengerze

Wychowanie do życia w 
rodzinie Ewa Olkowska

Obok link do zajęć o Ideałach https://drive.google.
com/open?
id=1pVYvDaj24I_JY4-
zqA6Vmd9E-UxCILPq

https://egis.com.pl/pl/egzaminosmoklasistyzestawdrugi?smclient=c873a096-1e5e-11e8-a135-0cc47a1254ce&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://egis.com.pl/pl/egzaminosmoklasistyzestawdrugi?smclient=c873a096-1e5e-11e8-a135-0cc47a1254ce&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://egis.com.pl/pl/egzaminosmoklasistyzestawdrugi?smclient=c873a096-1e5e-11e8-a135-0cc47a1254ce&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://egis.com.pl/pl/egzaminosmoklasistyzestawdrugi?smclient=c873a096-1e5e-11e8-a135-0cc47a1254ce&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://egis.com.pl/pl/egzaminosmoklasistyzestawdrugi?smclient=c873a096-1e5e-11e8-a135-0cc47a1254ce&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://egis.com.pl/pl/egzaminosmoklasistyzestawdrugi?smclient=c873a096-1e5e-11e8-a135-0cc47a1254ce&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://egis.com.pl/pl/egzaminosmoklasistyzestawdrugi?smclient=c873a096-1e5e-11e8-a135-0cc47a1254ce&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://egis.com.pl/pl/egzaminosmoklasistyzestawdrugi?smclient=c873a096-1e5e-11e8-a135-0cc47a1254ce&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://egis.com.pl/pl/egzaminosmoklasistyzestawdrugi?smclient=c873a096-1e5e-11e8-a135-0cc47a1254ce&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://quizlet.com/280467576/mit-links-2-kapitel-1-zjawiska-atmosferyczne-flash-cards/
https://quizlet.com/280467576/mit-links-2-kapitel-1-zjawiska-atmosferyczne-flash-cards/
https://quizlet.com/280467576/mit-links-2-kapitel-1-zjawiska-atmosferyczne-flash-cards/
https://quizlet.com/280467576/mit-links-2-kapitel-1-zjawiska-atmosferyczne-flash-cards/
https://drive.google.com/open?id=1pVYvDaj24I_JY4-zqA6Vmd9E-UxCILPq
https://drive.google.com/open?id=1pVYvDaj24I_JY4-zqA6Vmd9E-UxCILPq
https://drive.google.com/open?id=1pVYvDaj24I_JY4-zqA6Vmd9E-UxCILPq
https://drive.google.com/open?id=1pVYvDaj24I_JY4-zqA6Vmd9E-UxCILPq
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biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

W ramach powtórzenia zaloguj się na 
epodręczniki, wykonaj zadania. 
Przygotuj się na test w następnym 
tygodniu z ekosystemu(pojęcie, 
rodzaje, sukcesja ekologiczna), 
zależności pokarmowych, materii i 
energii w ekosystemie.

Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. wykonaj test s. 159-160 i prześlij 
odpowiedzi do 18 maja.2. Obejrzyj film 
(link znajduje się obok) 3. Przeczytaj 
rozdział: Bunty społeczne w latach 
1968 i 1970 i wykonaj pisemnie w 
zeszycie pyt. 1,2/174

https://www.cda.
pl/video/363600494/vfilm

Przeczytaj i wykonaj 
ćwiczenia udostępnione ne 
platformie e-podręczniki

Wos Renata Krakowska 
historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj rozdział: Media i opinia 
publiczna 2. wykonaj pisemnie test s. 
165-166 (odpowiedź na pytanie ze 
strony. 166 uzasadnij) i prześlij do 18 
maja.

Przeczytaj i wykonaj 
ćwiczenia udostępnione ne 
platformie e-podręczniki

j. niemiecki, Maria 
Adamczyk, 
niemiecki1sp363@wp.pl

Proszę zalogować się na quizizz pod 
własnym imieniem i nazwiskiem 
(najlepiej) , kod do gry podam przez 
dziennik. Będzie określony czas na 
wykonanie zadania i tylko jedno 
podejści. Słownictwo: Tagesablauf i 
Hauspflichten. W piątek spotykamy się 
na Teams.

https://quizizz.com/ Piątek godz. 13:00, Teams

fizyka wtorek Temat: Jak powstają dźwięki. 
Cechy dźwięków. Obejrzyj film, link 
obok. Natępnie zrób zadania z 
podrecznika 2,3,4/130.Sprawdzimy w 
czwartek na lekcji

https://www.youtube.com/watch?
v=qROXb3AdSt8&t=181s

fizyka czwartek Temat: Ultradźwięki, 
infradźwięki. Obejrzyj film przed lekcją 
link obok. Po lekcji zrób zadania: 
podręcznik 2/136, zeszyt ćwiczeń 1,2
/70. Sprawdzimy w kolejny czwartek 
na lekcji online

https://www.youtube.com/watch?
v=Gmj0jJNCyu4&t=5s

czwartek, spotkania 
cykliczne godz.14 , Zoom, 
link podaję przez dziennik 

https://www.cda.pl/video/363600494/vfilm
https://www.cda.pl/video/363600494/vfilm
https://quizizz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qROXb3AdSt8&t=181s
https://www.youtube.com/watch?v=qROXb3AdSt8&t=181s
https://www.youtube.com/watch?v=Gmj0jJNCyu4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Gmj0jJNCyu4&t=5s
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Chemia Małgorzata  
Mańska 
mmanska@sp363.
onmicrosoft.com

12-13.05 Tłuszcze (2h) SUBSTANCJE O 
ZNACZENIU BIOLOGICZNYM – nowy dział.
Temat: Tłuszcze. (str.190-195)
(Uczeń umie robić opisy doświadczeń- 
zawarte w rozdziale.)

Zrobić notatkę w zeszycie – BEZ 
ODSYŁANIA.
1) Występowanie tłuszczów. Funkcje w 
organizmie.
2) Definicja tłuszczów.
3) Reakcja otrzymywania tłuszczów.
a) zapis słowny
b) przykład str.190 (zapoznanie się, analiza, 
bez przepisywania)
4)Wzór ogólny tłuszczów
5) Podział tłuszczów pod względem:
a) pochodzenia
b) stanu skupienia
c) chemicznego
6) Właściwości.
7) Odróżnianie doświadczalne tłuszczów 
roślinnych od zwierzęcych/nienasycone od 
nasyconych.
8) Zastosowanie.

Agnieszka Szałaj 
informatyka aszalaj@wp.pl

Utwórz w Word stronę na ktorej w górnej 
częsci wpiszesz swoje imię i nazwisko. 
Poniżej wstaw dowolne zdjęcie lub obraz 
pobrany z Internetu. Wybierz plik zapisz jako 
nazwę wpisz swoje nazwisko. W opcjach 
zapisz jako typ, wybierz Strona sieci WEB. 
Tak zapisany plik zamieść na Portalo Office 
e TEAMS w kanale przedmiotowycm 
Informatyka grII/ zakładka pliki folder z 
własnym nazwiskiem

Stwórzmy zasady korzystania 
z Teams.                  
NETYKIETĘ Teams SP 363 
zapisz w ONENote, czyli w 
notesie na kanale 
przedmiotowym informatyka

religia marek.
chroscik@gmail.com

https://drive.google.
com/file/d/1MPU1kjW0L2yX
kdKxo9bhdYQk3Gt9-
N_r/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MPU1kjW0L2yXkdKxo9bhdYQk3Gt9-N_r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MPU1kjW0L2yXkdKxo9bhdYQk3Gt9-N_r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MPU1kjW0L2yXkdKxo9bhdYQk3Gt9-N_r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MPU1kjW0L2yXkdKxo9bhdYQk3Gt9-N_r/view?usp=sharing
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język polski Elżbieta 
Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

12.05. Temat: Wirtualny spacer – 
sylwetki Ireny Sendlerowej i Janusza 
Korczaka. Przeczytaj wiadomości w 
podręczniku s. 152. 

Przedstaw w wybranej przez 
siebie formie, np. prezentacji, 
plakatu, filmiku, wiadomości 
na temat działań Korczaka i 
Sendlerowej na rzecz 
żydowskich dzieci. Pracuj 
samodzielnie i prace prześlij 
do mnie do 18 maja.

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

13.05. Temat: Przez pryzmat języka. 
Przeczytaj w podręczniku tekst Anny 
Wierzbickiej s.158-160. Wykonaj 
ustnie zad. 1-8 s.160-161. Zad. 8 s. 
161 zrób pisemnie w kilku zdaniach z 
przykładami i prześlij do mnie.

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

14.05. Temat: Literatura wojny i 
okupacji - piszemy rozprawkę. Napisz 
rozprawkę na jeden z podanych 
tematów. Twoja praca powinna mieć 
co najmniej 200 słów (jednak nie dużo 
więcej, bo na egzaminie nie będziesz 
mięć czasu na bardzo długie 
wypracowania). Pisz samodzielnie. 
Pamiętaj o akapitach, argumentach i 
przykładach literackich na poparcie 
swoich argumentów (podaj co najmniej 
dwa przykłady literackie poznane w 7. 
lub 8. klasie). Temat nr 1: Czy 
zgadzasz się ze stwierdzeniem, że 
literatura o tematyce wojennej jest 
przestrogą przed okrucieństwem 
wojny, barbarzyństwem  i brakiem 
człowieczeństwa. Temat nr 2: Czy 
zgadzasz sie ze stwierdzeniem, że 
literatura czasów wojny i okupacji uczy 
nas postaw i wartości ważnych również 
w czasach pokoju? Pracę prześlij do 18 
maja.
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język polski Elżbieta 
Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

15.05. Temat: Rodzaje i gatunki 
literackie - powtórzenie do egzaminu. 
Powtórz wiadomości o liryce, epice i 
dramacie (podręcznik do klasy 7 s. 9, 
22-23, 86, 88, 133-134, 167, 207, 
243, 330-331, 162).

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

15.05. Wykonaj test o na Wsipnet do 
20 maja.

godzina z wychowawcą 
Elżbieta Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

Temat: Pozbywanie się uprzedzeń. 
Zastanów się, czym są uprzedzenia i 
stereotypy oraz jakie są ich przyczyny.

Swoje przemyślenia i wnioski 
możesz przedstawić w 
dowolnej formie graficznej.

Agnieszka Szałaj 
doradztwo zawodowe 
aszalaj@wp.pl

Obejrzyj materiały promujące szkoły 
ponadpodstawowe.

https://docs.google.
com/spreadsheets/d/15RziW1
ggNqNRdYpLsc5jjlrgRUjeEwV
T-qahLrYeFg0/edit?
usp=sharing

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

omówienie testu nr 3 środa , godz. 11.15, ZOOM

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

Przygotuj prezentację na dowolnie 
wybrany przez siebie temat. Zasady 
omawialiśmy już na lekcjach przez 
ZOOM. Temat zależy od Ciebie, ale nie 
może zawierać żadnych obraźliwych 
treści względem innych nacji, religii 
itd. Nie czytamy tekstu, tylko 
opowiadamy. Po około 5 - minutowej 
prenetacji czas na wspólną dyskusję 
na prezentowany temat. Prezentacje 
zaczynamy w przyszłym tygodniu od 
19 maja.

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

kontynuacja karty pracy z ubiegłego 
tygodnia  - fragmentaryczne 
tłumaczenie. (dwie lekcje)

piątek, godz. 11.15 - 12.15 
ZOOM 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15RziW1ggNqNRdYpLsc5jjlrgRUjeEwVT-qahLrYeFg0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15RziW1ggNqNRdYpLsc5jjlrgRUjeEwVT-qahLrYeFg0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15RziW1ggNqNRdYpLsc5jjlrgRUjeEwVT-qahLrYeFg0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15RziW1ggNqNRdYpLsc5jjlrgRUjeEwVT-qahLrYeFg0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15RziW1ggNqNRdYpLsc5jjlrgRUjeEwVT-qahLrYeFg0/edit?usp=sharing
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Wychowanie Fizyczne 
chopcy Tomasz Borowski       
borowskit95@gmail.com

Cwiczymy indywidualnie :  25 pompek  
, 50 nrzuchów , 20 przysiadów> 16 
supermenów    - dokładamy jak będzie 
ciepło 20-30 minutowy "joging"

youtube Tomasz Borowski 
są ćwiczenia z objaśnieniem

oglądamy film IO 1976 
Montreal

https://www.youtube.com/watch?v=i2l8jnvH6dw

Edukacja dla 
bezpieczeństwa, Tomasz 
Podgórski, edb2020@o2.
pl

Test kontrolny - Zdrowie jako wartość. 
Zasady zdrowego stylu życia.  Test 
wypełnij i odeślij do 18 maja na maila 
edb2020@o2.pl

Test

matematyka 11.05 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Symetria względem punktu. W 
oparciu o podręcznik str. 222-223 
rozwiaż zadania 2, 3, 4, 5. 

matematyka 13.05 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Symetria względem punktu. W 
oparciu o podręcznik str. 223 rozwiąż 
zadania 7, 8, 9, 10, 11. 

matematyka 14.05 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T:  Środek symetrii figury. Wykonaj 
notatkę w oparciu o podręcznik str. 
224 rys. i notatkę. Co to jest środek 
symetrii?. Co to jest figura 
środkowosymetryczna? Oglądnij film. 
Rozwiąż zad. z podręcznika str. 225 
zad. 1, 2, 3. 

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

matematyka 15.05 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Środek symetri figury. Uczniowie 
rozwiazują zadania z podęcznika str. 
225-226 zad. 4, 5, 6, 7. W przypadku 
problemów z rozwiązaniem zadań, 
omówimy rozwiązania podczas lekcji 
on -line o godzinie 11:00.

matematyka dod. 15.05 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

Sprawdzenie arkusza I - zadania 
otwarte. Wysłanie na e-maila 
kolejnego arkusza II zad. zamknięte. 

piątek lekcja on-line zoom 
godzina 12:20- 12:50, link 
zostanie wysłany przez  
dziennik elektroniczny

https://www.youtube.com/watch?v=i2l8jnvH6dw
https://teams.microsoft.com/_#/docx/viewer/teams/https:~2F~2Fsp363.sharepoint.com~2Fsites~2F8A431~2FShared%20Documents~2FEDB~2Fkartkowka-20-zdrowie-jako-wartosc.docx?threadId=19:06c74ba5603f42e5a918c8df6d009076@thread.tacv2&baseUrl=https:~2F~2Fsp363.sharepoint.com~2Fsites~2F8A431&fileId=03b3ce2f-810f-422a-be5d-b06369a2f58c&ctx=files&rootContext=items_view&viewerAction=view
https://www.youtube.com/watch?v=ALHL_FBzJyk
https://www.youtube.com/watch?v=ALHL_FBzJyk
https://www.youtube.com/watch?v=ALHL_FBzJyk
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wych. fiz. Agnieszka 
Sławińska 
aslawinska363@gmail.
com

Temat: Zachęcamy innych do 
aktywności
fizycznej. Zadanie: Przeczytaj 
informacje
zamieszczone w linku obok, podejmij
zaproponowaną aktywność fizyczną,
zachęć innych do aktywnego 
wypoczynku
w wybranym przez Ciebie miejscu. 

https://drive.google.
com/file/d/1pkr6OpPYCudI1
MV_NtaSuh0rSzdrF7kU/vie
w?usp=sharing

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