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kontakt

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

Korzystając z Word na portalu Office 365
utwórz w Wordzie Plan podróży
Wykorzystaj do tego przycisk więcej
szblonów, szblon PLAN PODRÓŻY
PIĘCIODNIOWEJ
Zaloguj się do Quizizz, w wiadomości w
j. niemiecki, Maria
dzienniku znajdziesz kod do quizu o
Adamczyk,
niemiecki1sp363@wp.pl, rodzinie. Na rozwiązanie go masz czas
do piątku. Quiz na ocenę. Oprócz tego,
dziennik
zapraszam na spotkanie online w
czwartek o godz. 11.00 na Teams (nie https://quizizz.com/join?
wpisałam w kalendarz, ale zapraszam)
gc=038758
Uwaga: te zadania są przeznaczone na
muzyka, Karolina
dwa tygodnie, bo to duży dział. Temat:
Szurek, muzyka.
https://www.youtube.
muzyka XX wieku.
sp363@gmail.com ,
com/watch?
Teams
v=A_NHZEb0QCw

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Informatyka Elżbieta
Białek

Strony 130-138. Posłuchaj
przynajmniej minuty z każdego z
utworów wymienionych w książce i
zalinkowanych obok. Wskaż jeden
utwór, który najbardziej Cię
zaciekawił albo najbardziej Ci się
podobał. Uzasadnij to w kilku
zdaniach.
Pamiętaj, aby dobrze podać tytuł
utworu, kompozyotra i wykonawcę.

Nieobowiązkowo: posłuchaj "Bolera"
Maurycego Ravela

https://www.youtube.
com/watch?
v=mhhkGyJ092E

po lewej stronie zamieszczam link do
trailera baletu "Harnasie" a po prawej link
do mojego krótkiego artykułu o tym
balecie
https://www.
historiaposzukaj.
pl/wiedza,muzyka,884,
muzyka_harnasie.html
Notatkę można zrobić po angielsku (ale z https://www.
głowy a nie wrzucając w tłumacza
historiaposzukaj.
google!)
https://www.youtube.
pl/wiedza,muzyka,
com/watch?
1083,
v=Pu371CDZ0ws&feature
muzyka_ofiarom_hiros
=youtu.be
zimy.html
https://www.youtube.
com/watch?
v=3Jp213umyDU
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Staraj sie pisać prostym językiem i
pełnymi zdaniami.

Historia Renata
Krakowska dziennik
elektroniczny historia.
krakowska@gmail.com
j.niemiecki,K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

Thema:Wie heisst das auf Deutsch?ćwiczenia.Wykonaj ćwiczenia, które
pozwolą Ci utrwalić wiedzę na temat
kolorów i przedmiotów codziennego
użytkowania

scenariusz w linku

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Nieobowiązkowo: posłuchaj drugiej części
z II Symfonii Henryka Mikołaja
Góreckiego, przeczytaj o pochodzeniu
https://www.youtube.
tekstu i powiąż to z tematami omawianymi com/watch?v=g5fg8https://www.youtube.
com/watch?v=3IilpkT16I8 na historii
VWNo0
https://youtu.be/lA4kAirT9k?t=207

Notatkę można zrobić w zeszycie i
przesłać zdjęcie albo (lepiej) zrobić
po prostu wpis w Teamsach w
kanale waszej klasy "muzyka"
1. Obejrzyj film 2. Przeczytaj rozdziały 36 https://gwo.pl/nazizm-wi 37 3. odpowiedz pisemnie w zeszycie na niemczech-p4607
pytania 1,3,4/197 oraz 3/203

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

religia

linki do zadań
podstawowych

https://drive.google.
com/file/d/1sWF_HXbxIlW
ww1c3SAf88r7aABUNXA
dL/view?usp=sharing
https://drive.google.
com/file/d/1GdmEa5WWo
yL80088XN0Ba6NPDk1H
BU8/view?usp=sharing
https://drive.google.
com/file/d/1FUhEiy_ufqR3
LO1M5nhPxAA27nKt5Rz
a/view?usp=sharing
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język polski Elżbieta
Dębska dziennik
elektroniczny / elzbietadebska@o2.pl

4.05. Temat: Powtórzenie wiadomości ze https://www.wsipnet.pl/
słowotwórstwa. 1. Wykonaj ćwiczenia
powtórzeniowe w zeszycie ćwiczeń s.
133-144 i sprawdź poprawność swoich
odpowiedzi. 2. Powtórz wiadomości o
skrótach i skrótowcach i wykonaj test na
platformie wsipnet do 11.05. 3. Na Twoim
koncie Microsoft Teams znajdziesz od
poniedziałku godz. 8.00 test
powtórzeniowy ze słowotwórstwa.
Wykonaj go do środy godz. 23.59.
5.05. Temat: Geneza "Latarnika".

język polski Elżbieta
Dębska dziennik
elektroniczny / elzbietadebska@o2.pl

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
– W którym wieku żył H. Sienkiewicz?
– W jakim mieście studiował?
– Pod jakim pseudonimem pisał?
– Kiedy wyjechał do USA?
– W jakiej roli wyjechał do USA?
– Podaj tytuły dwóch nowel H. Sienkiewicza.
– Po jakich kontynentach podróżował?
– Podaj tytuł powieści inspirowanej wyprawą do Afryki.
– Co to jest Trylogia?
– Wymień powieści wchodzące w skład Trylogii.
– Podaj tytuł powieści, której akcja rozgrywa się w
czasach pierwszych chrześcijan.
– Jaki dar od narodu otrzymał Sienkiewicz w roku
jubileuszu pracy twórczej?
– W jaki sposób pisarz został uhonorowany w 1905 r.?
– Gdzie zmarł pisarz?
– Gdzie znajduje się grób H. Sienkiewicza?
- Kiedy „Latarnik” ukazał się po raz pierwszy w druku?
-Kiedy i gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika”?

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Praca do kroniki szkolnej: Zrób
fotoreportaż o swojej pracy zdalnej.
Opatrz go krótkim tekstem. Wybierz
dowolny aspekt pracy, np. zajęcia z wf-u,
matematyki. Tekst w Wordzie i zdjęcia
jako pliki jpg prześlij do mnie.
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06.05. Temat: Wśród przeciwności losu.
Dzieje Skawińskiego. Zadanie 1.
Przedstaw w podpunktach dzieje
Skawińskiego w różnych etapach jego
życia: a) jako żołnierza b) tułacza i
emigranta c) latarnika. Zadanie 2.
Wymień te cechy (co najmniej cztery
różne) charakteru, które pozwoliły
Skawińskiemu przetrwać kolejne porażki,
i dopisz do nich określenia blizkoznaczne.
Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
7.05. Na wyspie szczęśliwej. Pobyt
język polski Elżbieta
Skawińskiego w latarni. Zadanie 1.
Dębska dziennik
elektroniczny / elzbieta- Przedstaw w punktach harmonogram
codziennych zajęć Skawińskiego.
debska@o2.pl
Zadanie 2. Skawiński traktował wyspę, na
której samotnie zamieszkał, jako arkadię.
Opisz tę krainę szczęśliwości, korzystając
z tekstu noweli, ale nie cytując. Tekst
dzisiejszych zadań zapisz jako plik Word i
wyślij do mnie.
8.05. Ojczyzna w książce zamknięta.
język polski Elżbieta
Zadanie 1. Wyjaśnij, w jaki sposób
Dębska dziennik
elektroniczny / elzbieta- Skawiński wszedł w posiadanie książki,
która przerwała jego "sen na wyspie". Co
debska@o2.pl
to była za książka? Zadanie 2. Znajdź
właściwy fragment lektury, przeczytaj
jeszcze raz i zrób to zadanie: Jak
zachowuje sie bohater i co czuje podczas
czytania pierwszych i kolejnych wersów
książki. Napisz opis przeżyć (wiadomości:
podręcznik s. 94). Nie cytuj. Tekst
dzisiejszych zadań zapisz jako plik Word i
wyślij do mnie.
język polski Elżbieta
Dębska dziennik
elektroniczny / elzbietadebska@o2.pl

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
Skawiński powiedział o sobie: "Jestem jak
statek, który jeśli nie wejdzie do portu, to
zatonie...". Jak rozumiesz to porównanie.
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04.05 matematyka J.
Strzelecka-Włodarz
kontakt:jadwiga.
strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Potęgowanie potęgi. Ucznowie
https://www.youtube.
rozwiązują zadania w zeszytach
com/watch?
przedmiotowych z podręcznika str. 230
v=_GOyRniva9c
zad. 5, 6, 7, 8. Oglądnij film z linku zadań
podstawowych.

06.05 matematyka J.
Strzelecka-Włodarz
kontakt: jadwiga.
strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Potęgowanie iloczynu i ilorazu.
Uczniowie wykonują zapis w zeszytach,
który znajduje sie pod linkiem w
zadaniach podstawowych. Przepisuje
notatkę od zapisu mnożenie i dzielenie
potęg o tym samym wykladniku.
Wykonuje zadania z podręcznika str. 232
zad. 1-3. Oglądnij filmy.
T: Potęgowanie iloczynu i ilorazu.
Uczniowie wykonują zadania w zeszytach
przedmiotowych z poręcznika str. 232233 zad. 4, 5, 6 oraz Sprawdź, czy
umiesz zad. 1-3.

07.05 matematyka J.
Strzelecka-Włodarz
kontakt: jadwiga.
strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl
08.05 matematyka J.
Strzelecka-Włodarz
kontakt: jadwiga.
strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Działania na potęgach. Uczniowie
rozwiązują zadania w zeszytach
przedmiotowych podręcznikastr. 234
zad. 1-3.

Wychowanie do życia w
rodzinie Ewa Olkowska

Jeśli chcesz i masz ochotę, napisz mi
swoje przemyślenia z obejrzanego filmu.
Wykonaj ćwiczenie dotyczące Wartości.
Link obok

Wychowanie do życia w
rodzinie Ewa Olkowska

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://drive.google.
https://www.youtube.com/watch?
com/file/d/1auxOXoZGTrP v=PlrXNCVTsXg
FyMfi_0n_kzRAvxuRGFn
7/view?usp=sharing

https://drive.google.
com/open?
id=106arZpU2vqcE1Vjgh
Pp5qyjlepZph99y

https://www.youtube.
com/watch?
v=fQ0qLTMwcAw
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biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

Powtarzaj materiał z Narządów zmysłu:
aparat ochrony oka, budowa oka i funkcje
elementów budowy oka; budowa ucha i
funkcje elementów ucha; rola zmysłów
powonienia, smaku i dotyku; choroby i
higiena narządów zmysłów. Pamiętaj
test napiszemy w następnym tygodniu.

chemia 5-6.05
Małgorzata Mańska
mmanska@sp363.
onmicrosoft.com

Stężenie procentowe roztworu.
Proszę odesłać pracę do 11.05
Korzystając z podręcznika (wzór,
definicja) oraz rozwiązanych przykładów
(ze str.184-187) (podane krok po kroku) zrób pracę.
[ Praca domowa - W ROZWIĄZANIU
MUSZĄ BYĆ : dane, szukane, wzór, wzór
przekształcony (zadanie.3, 4)
podstawienie z jednostkami, obliczenie,
odpowiedź]
OBLICZ:
1)/2p stężenie procentowe roztworu, w
którego 300g znajduje się 30g
rozpuszczonej soli kuchennej.
2)/2p stężenie procentowe roztworu, który
powstał przez rozpuszczenie 45g saletry
potasowej w 255g wody.
3)/2p masę roztworu 20%, który powstał
przez rozpuszczenie w wodzie 100g
cukru.
4) /2p ile g wody potrzeba do
przygotowania 500g roztworu 8% chlorku
sodu.
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j. angielski M. Watts
magda.watts.
mw@gmail.com

Listening skills - lekcja poprzez ZOOM ex.
6 p. 89, ex. 5 p. 90, ex.5 p. 91 wtorek g.
11.00

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

CLIL (HISTORY) reading comprehension
May Day ex. 2 and 3 p. 94

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

Progress check - page 95 (zadanie
sprawdzamy na lekcji przez ZOOM w
poniedziałek (11.05) o godz. 12.00

godzina wychowawcza
M. Watts magda.watts.
mw@gmail.com

Widzimy się w piatek przez ZOOM o
godz. 11.00

wtorek:Temat: Sprawdzian wiadomośc
Dynamika. Piszemy sprawdzian, do
któego przygtowywaliście się w szkole w
marcu.Przez dziennik elektroniczny
otrzymasz link do testu logujesz się pod
swoim imieniem i nazwiskiem Pamietaj!
test rozwiązujesz tylko raz. Masz
ograniczony czas na rozwiązanie testu.
Czas na wykonanie testu do 9 maja do
godziny 22 po tym czasie test będzie
niedostępny. Powodzenia:)
środa Temat: Wykres zalezności T(Q).fizyka Katarzyna
topnienie i krzepnięcie Spotykamy się w
Konczak
konczakatarzyna@gmail. środę (6 maja) na zoomie o godzinie
13.40 link do lekcji otrzymasz przez
com
dziennik elektroniczny. Po lekcji zrób
zadania 1,2,3 z podręcznika. Nie
przesyłaj odpowiedzi spradzimy na
kolejnej lekcji online w środę
fizyka Katarzyna
Konczak
konczakatarzyna@gmail.
com

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
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j. angielski Barbara
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com

Wyrażanie przyszłości - temat zostanie
wyjaśniony na spotkaniu ZOOM, wtorek,
godz.12.00. Po lekcji będą do wykonania
ćw. 2,3 str. 104 (podręcznik) oraz z
ćwiczeniówki Unit 6, Grammar in Use, ćw.
1-3. Zaproszenie na lekcję zostanie
przesłane przez dziennik elektoniczny

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

1) zrób ćwiczenia powtórzeniowe do
https://www.youtube.
rozdziału 5. - strony 100-101 w zeszycie com/watch?
ćwiczeń; 2) temat: Zanieczyszenie
v=l4jg85k0kew
środowiska przyrodniczego (str. 164-168
w podręczniku) -> obejrzyj filmik 15 minut,
link w komórce obok, a potem zrób
ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: strony
102-103. Za tydzień we wtorek o
godzinie 14:00 (tak jak mamy w planie
geografię) lekcja na ZOOMIE -> wyślę
zaproszenie przez dziennik. Na lekcji
ZOOMowej 12. maja będziemy
sprawdzać ćwiczenia zaległe i na ten
tydzień-> strony od 92 do 103 w
ćwiczeniach - będziecie mogli się
zgłaszać, czytać na plusy, oceny.
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plastyka Małgorzata
Korowajczuk - Ozga
gozga363@gmail.com
lub dziennik
elektroniczny

T: Sztuka współczesna
Kilka tematów, które należy opracować w
formie ciekawej prezentacji w grupach 2,
3 osobowych (dowolnie)
Każda prezentacja powinna na końcu
zawierać pytania, quiz, podsumowanie.
Cechy dobrej prezentacji obok:
Znajdziecie też informacje w podręczniku.
Tematy:
1.
Fotografia
2.
Film
3.
Asamblaż i instalacja
4.
Happening i performance
5.
Nowe media w sztuce
6.
Pop – art. i op –art.
7.
Konceptualizm i minimalizm
8.
Land art.
Termin: do 20.05.20
Dobrze by było, aby wszystkie tematy
zostały zagospodarowane.
W tym tygodniu kolejny fimik z
ćwiczeniami, które możecie wykonac w
domu. Tym razem są to ćwiczenia z
wykorzystaniem recznika. Wybierz
przynajmniej 12 ćwiczeń i wykonaj je
przez 20s z 10s przerwą pomiedzy
kazdym ćwiczeniem.

Wf dziewczyny, Anna
Mróz
annammmroz@gmail.
com

linki do zadań
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zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://prezi.
Dodatkowo dla artystów cykl: Tworzenie z
com/view/X9ZJ7EEDwZ2 natury str. 66-79 Praca plastyczna: „Mój
eTTClKkJ9/
pomysł na martwą naturę, pejzaż,
portret.” (3 prace A-3)
Termin: Ostatni tydzień maja.

https://www.youtube.
com/watch?
v=HriJ5zXHDJ4

Wykonaj wszystkie ćwiczenia z filmiku z
ćwiczeniamy z ręcznikiem.
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https://www.youtube.
W-F chłopcy A.Madyniak Ćwiczenia z nietypowym przyborem.
wfmadyniaksp363@gmai Ćwicz według poleceń instruktora z filmu. com/watch?
Jeśli będziesz miał problem ze
v=g0cPDe6X_ik
l.com
zdobyciem"papieru" użyj innego
bezpiecznego przyboru wedlug własnego
pomysłu. Wymyśl kilkanaście ćwiczeń ale
pamiętaj o bezpieczeństwie. Pochwal się
wykonaniem zadania w formie zdjęć na
adres e-mail nauczyciela.

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

