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Język polski

1. Do poniedziałku 16 marca godz. 15.00 
proszę przesłać pocztą elektroniczną w 
załączeniu jako plik Word rozprawkę zadaną 
w środę.   2. Pocztą elektroniczną uczniowie 
otrzymają karty pracy i instrukcje 
wykonania.

"Zemsta" jest dostępna na 
stronie: wolnelektury.pl

1. dziennik 
elektroniczny   2. poczta 

elektroniczna: elzbieta-
debska@o2.pl Elżbieta Dębska

Religia
Umiem opisać własnymi słowami, co działo 
się na Drodze Krzyżowej

Przeczytaj: https://www.
niedziela.

pl/artykul/123672/nd/Meka
-naszego-Pana-Jezusa-

Chrystusa-wedlug i i na 
podstawie własnych 

wiadomości lub tekstu bądź 
narratorem w tym filmiku 

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

v=Tcv2fKGq0F4, możesz 
nagrać swój tekst i 

pochwalić się swoimi 
umiejetnościami lub tekst 

napiać.
marek.chroscik@gmail.

com Marek Chróścik

Historia

Przeczytać z podręcznika rozdział 29 
(Sprawa polska w okresie I wojny 
światowej), 31 (Odzyskanie niepodległości 
przez Polskę w 1918 roku) i wykonać 
pisemnie w zeszycie pytania: 1,2,3/156 
oraz 1,2,3,4/165

praca z podręcznkiem, zadania 
zostaną sprawdzone na zajęciach 

po powrocie do szkoły
kontakt przez dziennik 

elektronizny Renata Krakowska

Fizyka

W dniach 16-20 marca rozwiązujemy 
zadania z podręcznika do fizyki str.104- test 
1
str 105- test 2
str 106 - test 3                                         
Jesli masz problem z jakimś zadaniem 
napisz do mnie

 Wymyśl  doświadczenia 
dotyczące zjawiska odrzutui 
zrób filmik, prześlij do mnie 

konczakatarzyna@gmail.
com.

Polecam kanał na YouTube 
Fizyka od podstaw

I zasada bezwładność
II zasada dynamiki

III zasada dynamiki
oraz oczywiście scifun, którego 

znacie. Zadania będą 
sprawdzane po powrocie do 

szkoły

dziennik elektroniczny, 
konczakatarzyna@gmail.
com Katrzyna Kończak
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Plastyka

Korzystając z internetu przygotuj 5 min. 
prezentację, ilistrując przykładami dzieł 
konkretnych artystów na temat: "Sztuka XX 
w." z następującym podziałem: uczniowie z 
numerami w DE 1,2,3-FOWIZM; nr w DE 
4,6,7,8-EKSPRESJONIZM; nr w DE 
9,10,11,12-KUBIZM; nr w DE 13,14,15-
FUTURYZM; nr w DE 16,17,18-DADAIZM; nr 
w DE 19,20,21,22-SURREALIZM; nr w DE 
23,24,25,26-ABSTRAKCJONIZM

Do przydzielonego kierunku 
w sztuce XXw proszę 

wykonać pracę plastyczną, 
zgodnie z zasadami w nim 

obowiązującymi.

Zrób z rodzicami quiz https:
//kultura.onet.pl/ucz-sie-z-nami-

wiesz-co-zakrylismy-na-tych-
obrazach/ktcfr59 

Wyślij prezentację na 
adres: 

gozga363@gmail.com
Małgorzata 

Korowajczuk-Ozga

j. angielski

p. Baumert: Zrób ćwiczenia zpodręcznika: 
str. 86 ćw. 5, str. 87 ćw. 7-11. Z 
ćwiczeniówki ćw. 1-12 z 5 Unitu. 

Ćwiczenia zostaną sprawdzone 
po powrocie do szkoły.

dziennik elektroniczny 
lub angielski.

sp363@gmail.com Barbara Baumert 

j. angielski 

p. Watts: naucz się słownictwa na 
kartkówkę z jedzenia. Napisz w zeszycie e-
mail na następujący temat: Niedawno 
wziąłeś udział w kursie gotowania. W mailu 
do koleżanki z Walii -napisz w jakim kursie 
wziąłeś udział oraz gdzie i kiedy on się 
odbył, - opisz czego się nauczyłeś, - zaproś 
kolegę/koleżankę na obiad i napisz co 
planujesz ugotować. (Użyj od 100 do 130 
słów, pamiętaj, aby rozwinąć każdy punkt)

na fb szkoły oraz przez 
dziennik elektroniczny 
zostaną udostepnione 
zadania ze słownictwa w 
aplikacji quizziz - zrób 
ćwiczenia

Proszę o przesłanie tekstu maila  
do czwartku na adres mojej 

poczty elektornicznej. 

dziennik elektroniczny 
magda.watts.

mw@gmail.com M. Watts

w-f

W terminie 16-25 marca poświęć codziennie 
minimum kilkanaście minut na poranne 
ćwiczenia fizyczne. Jeśli nie możesz ich 
zrobić rano to każda pora dnia też będzie 
dobra. Ćwiczenia te pomogą Ci nieco 
wzmocnić swoją siłę, wytrzymałość oraz 
gibkość. Przykładowy zestaw ćwiczeń z 
instruktorem znajdziesz pod linkiem obok. 
Zadania ruchowe wykonuj dokładnie z 
zachowaniem prawidłowej techniki ruchu 
tak jak prowadzący instruktor. Możesz 
także samodzielnie opracować sobie zestaw 
ćwiczeń które poznałeś na lekcjach w-f  i 
wykonywać je wg własnego tempa i liczby 
powtórzeń. Zanotuj sobie ćwiczenia i liczbę 
powtórzeń. Każdego dnia możesz zwiększać 
ich ilość a dzięki temu zobaczysz w jak 
szybkim tempie organizm adaptuje się do 
większych obciążeń treningowych.

https://www.youtube.
com/watch?v=NOp-2KeuqN8 uksg81@wp.pl Arkadiusz Madyniak

https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8
https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8
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biologia
Przypominam o uzupełnieniu zeszytu 
ćwiczeń

sprawdzone po powrocie do 
szkoły dziennik elektroniczny Ewa Olkowska

biologia Obejrzyj - Było sobie życie - Nerki
https://www.cda.

pl/video/29292961e Ewa Olkowska

chemia
Podręcznik: str.120-z.1,3/s.126-z.4,5,6b/s.
129-z.2/s.136-z.1,3abc,5/s.141-z.1b/ z.6 str 155

podręczni, notatki, inne źródła 
wiedzy/sprawdzone po powrocie 

do szkoły dziennik elektroniczny Małgorzata Mańska

informatyka
różne sposoby komunikowania się i 
wymiany informacji za pomocą Internetu

ucznowie przygotują teks na 
temat różnych sposobów 
komunikowania się za pomocą 
Internetu, przy szczególnym 
zwróceniu uwagi na zagrożenia 
tego typu komunikacji

eb.bialek@gmail.com 
aszalaj@wp.pl

Elzbieta Białek 
Agnieszka Szałaj

język niemiecki gr.1
odmiana czasownika "haben", słownictwo 
"rodzina"

uczniowie przygotowują pracę w 
postaci drzewa genealogicznego, 

uwzględniając dziadków, 
przygotowują krótkie wypowiedzi 

na temat każdego członka 
rodziny (imię, wiek, stopień 

pokrewieństwa). Proszę o 
przesłanie zdjęć prac na maila.

dziennik elektroniczny 
niemiecki1sp363@wp.pl Maria Adamczyk

geografia

przeczytaj następujące tematy w rozdziale 
4 w podręczniku: 5. Energetyka (str. 138) i 
6. Gospodartka morska (str. 142) - wykonaj 
wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do 
tych dwóch tematów

Ćwiczenia zostaną sprawdzone 
na pierwszej lekcji po powrocie 

do szkoły. dziennik elektroniczny Marek Karaś

muzyka

Przeczytać z podręcznika lekcję 19 "Z 
dziejów muzyki - romantyzm". Wejśc na 
goFormative.com/join i wpisać kod DGATQH 
(można tez wejść przez link: https:
//goformative.
com/formatives/5e6fc8f8c5336548b8cec65
b)

przeczytaj omówienia życia 
i twórczości Liszta, 

Schuberta i Paganiniego 
(link obok) http://www.muzykotekaszkolna.pl/

muzyka.sp363@gmail.
com Karolina Szurek

Matematyka
uczniowie pracują do środy na zadanych 
tematach jeszcze w szkole dziennik elektroniczny J. Strzelecka-Włodarz

https://www.cda.pl/video/29292961e
https://www.cda.pl/video/29292961e
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
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wych. fiz. dziewcząt

Wykonaj 3 medale olimpijskie o średnicy 20 
cm i odpowiednim kolorze złota, srebra lub 
brązu z sylwetką sportowca Letnich Igrzysk 
Olimpijskich. Na medalu umieść: miejsce i 
rok zdobycia trofeum, sylwetkę sportowca 
oraz dyscyplinę w której zdobył w/w medal. 
Rok Igrzysk z którego możesz dokonać 
wyboru sportowca otrzymasz przez dziennik 
elektroniczny.

uczniowie wykonuja zadanie 
dowolna technika dziennik elektroniczny Anna Mróz

język niemiecki
Poćwicz odmianę czasowników 
nieregularnych

Zeszyt ćwiczeń (Mit Links) str 81
(tylko lewa kolumna!)Znaczenie 
nowych czasowników sprawdź w 
słowniku, np.diki.Zastosuj znane 

Ci zasady  dotyczące odmiany 
czasownika niregularnego.Wyniki 

Waszej pracy sprawdzimy 
wspólnie na zajęciach.

przez dziennik 
elektroniczny

Katarzyna Gawlicka-
Lucima


