
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

1)Woda jako rozpuszczalnik-Przeczytać 
rozdział 28.Zobaczyć docwiczenia.pl kod 
C73WGK -zad.1 2) Rodzaje roztworów. 
Zobacz docwiczenia.pl kod C7ZLDM. 
Praca domowa do zrobienia i przesłania- 
Praca domowa- oceniana, termin do 
27.04, przesłana przez wiadomości w 
dzienniku (tylko odpowiedzi)
1)/1pkt Po dosypaniu kolejnej porcji cukru 
do herbaty, porcja ta rozpuściła się. Na 
początku był  roztwór:   
A. nasycony  B.nienasycony
2)/1pkt Podaj 3 przykłady substancji 
dających z wodą roztwór właściwy.
3)/1pkt  Mamy wodę z białkiem jaja 
kurzego, jest to:
A.zawiesina  B.roztwór właściwy  C.koloid
4)/1pkt Podaj rozmiary cząstek substancji  
tworzącej z wodą roztwór właściwy: 
………….
5)/1pkt W roztworze stężonym masa 
substancji rozpuszczonej jest niewielka w 
stosunku do masy rozpuszczalnika.   
Prawda/Fałsz
Szybkość rozpuszczania cukru w wodzie 
zależy od rozdrobnienia.  Prawda/Fałsz
6)/2pkt Podaj :  a) 1 przykład zawiesiny 
  b) metodę rozdzielenia jej na składniki 
(każdy składnik w osobnym naczyniu)

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

W tym tygodniu ćwiczymy. Na wsipnet.pl 
zadałam Państwu pracę domową na 
naszej tablicy, odnoszącą się do 
ostatniego tematu

https://www.wsipnet.pl/

https://www.wsipnet.pl/
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religia, marek.
chroscik@gmail.com lub 
przez vulcana

Dowiesz się dlaczego Kościół jest jeden, 
święty, powszechny, apostolski. Poznasz 
obrazy biblijne Kościoła oraz będziesz 
wiedział jak żyli pierwsi chrześcijanie.

https://drive.google.
com/file/d/1_t4zAcK1e8c
GGG8_OxXCujgMaiC6ciK
m/view?usp=sharing

Informatyka Agnieszka 
Szałaj aszalaj@wp.pl

Temat udostepniony został na platformie 
epodreczniki.pl Wykonane ćwiczenia 
proszę przesłać na meila aszalaj@wp.pl 

www.epodreczniki.pl

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

Theama:Wiederholung-powtórzenie.W 
tym tygodniu szykujecie się do testu z 
rozdziału 4 zaplanowanego na przyszły 
tydzień.W tym celu wykonujecie zadania 
przygotowne w linkach.Znajdziecie tam 
też kartę odpowiedzi, która daje 
informację zwrotną, na ile już 
opanowaliście materiał.W drugiej części 
pracy utrwalacie materiał korzystając z 
podręcznika str 52 i 53(Grammatik i 
aktiver Wortschatz-aktywne słownictwo)

wsipnet.pl

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

https://drive.google.
com/file/d/1VBEYXqC1xj8
-svNrywEE-
5kQbryP46A_/view?
usp=sharing

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

https://drive.google.
com/file/d/1yBr6TzMCBxX
qVcjiRHEaNe0Xi_dKVne
M/view?usp=sharing

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

https://drive.google.
com/file/d/1L4S90nV6thw
NPkmKQa4pFh51Cm1pA
QaK/view?usp=sharing
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geografia, Marek Karaś, 
karas-marek@wp.pl

Temat na ten tydzień: Rodzaje usług. 
Transport i łączność. 1. Posłuchaj 
najważniejszych informacji do tego 
tematu - link obok, 15 minut. 2. przejrzyj 
temat w podręczniku na stronach 148-152 
- przenalizuj zdjęcia i ich opisy, mapy, 
wykresy. 3. Zrób w zeszycie ćwiczeń 
strony 92-94.

https://www.youtube.
com/watch?
v=jF6_8LV45iE

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

Temat: Rodzaje formantów. Przeczytaj w 
podręczniku wiadomości s.293-294. 
Obejrzj film (link obok). Zrób w zeszycie 
notatkę o rodzajach formantów. Wykonaj 
w zeszycie zadanie 1. i 2. (podręcznik s.
294) oraz zadanie 8, 9. i 10. (podręcznik 
s. 295). Popraw zadania z poprzedniego 
tygodnia (informacje o swojej pracy 
otrzymasz mailem).

https://www.youtube.
com/watch?
v=v4eC2aNvUHE

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

Temat: Funkcje formantów 
słowotwórczych. Obejrzyj film (link obok). 
Zrób w zeszycie notatkę o funkcjach 
formantów słowotwórczych.Wykonaj 
ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 10. (zeszyt 
ćwiczeń s. 116-121).  

https://www.youtube.
com/watch?
v=kZ9wNzRWnjM

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

Temat: Rodzaje i funkcje formantów - 
ćwiczenia utrwalające. Powtórz 
wiadomości z dwóch ostatnich lekcji i 
wykonaj poniższe polecenia. 1. Zadanie 
5, 6 i 7. s.295 (podręcznik).  2. Ćwiczenie 
7, 8 i 11. (zeszyt ćwiczeń s.120-121). 
Zapisz zadania i ćwiczenia jako plik Word 
i wyślij do mnie.

https://www.youtube.com/watch?v=jF6_8LV45iE
https://www.youtube.com/watch?v=jF6_8LV45iE
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język polski Elżbieta Dębska 
dziennik elektroniczny / 
elzbieta-debska@o2.pl

Temat: Funkcje formantów - utrwalenie. 
Powtórz wiadomości z ostatnich lekcji i 
wykonaj poniższe polecenie. Napisz 
historyjkę, której bohater wybrał się na 
zakupy. Zastosuj co najmniej po dwa 
zdrobnienia, dwie nazwy miejsc, dwie 
nazwy wykonawców czynności (np. 
nazwy zawodów), dwie nazwy żeńskie, 
dwie nazwy określające czynności oraz 
dwie nazwy cech. Oddziel formanty od 
tematów słowotwórczych. Każdą 
kategorię słowotwórczą zaznacz w 
tekście innym kolorem, a pod historyjką 
zrób legendę (np. zielony - nazwy miejsc 
itd.). Zapisz swoją historyjkę jako plik 
Word i wyślij do mnie.

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

Temat: Rodzina wyrazów. Przeczytaj 
wiadomości w podręczniku s. 298-299 i 
obejrzyj film (link obok). W zeszycie zrób 
notatkę, w której wyjaśnisz pojęcia: 
rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, 
rdzeń). Wykonaj w zeszycie zadania: 1, 2, 
3, 4, 5 i 6 s. 298-299 (podręcznik). 
Wykonaj test nr 10 na WSiPnet.pl (do 
28.04. - do tego dnia możesz też 
poprawić zadanie, czyli wykonać je 
powtórnie).

https://www.youtube.
com/watch?
v=asSvut8scIU

Zapisz 5 zdań złożonych, w których 
użyjesz wyrazów należących do rodziny 
słów marzenie, podróż. Nie powtarzaj 
tych samych wyrazów. Podkreśl rdzeń w 
każdej rodzinie wyrazów. Zadanie jako 
plik Word wyślij do mnie.

https://www.youtube.com/watch?v=asSvut8scIU
https://www.youtube.com/watch?v=asSvut8scIU
https://www.youtube.com/watch?v=asSvut8scIU
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plastyka Małgorzata 
Korowajczuk - Ozga 
gozga363@gmail.com 
lub dziennik 
elektroniczny

T: Analiza dzieł sztuki
Podręcznik „Do dzieła” str. 52 – 65
Zrób notatkę – wybierz po jednym dziele 
z każdego zagadnienia i odpowiedz na 
pytanie w ramce na dole strony.
Jest 10 zagadnień, a więc 10  odpowiedzi 
na poniższe pytanie
Którymi z określeń opiszesz ukazane 
dzieło? 
Pamiętaj, aby mi napisać tytuł i autora 
dzieła.  
Obok prezentacja z zasadami poprawnej 
analizy dzieła:                                          
Na koniec zrób ćw. 6 str. 65                              
Masz czas do końca kwietnia          

https://www.slideshare.
net/jadwigalenczuk/analiz
a-obrazu-mona-lisa

: Napisz swoje refleksje w kontakcie z 
dziełami sztuki.(pomoc str. 64)

fizyka Katarzyna Kończak  
konczakatarzyna@gmail.
com

wtorek: Ciepło właćiwe substancji. Zapisz 
wzór na ciepło właściwe w zeszycie, 
przeczytaj z podrecznika str 168-169. 
Zrób zadanie 1 str 171- podręcznik

https://www.youtube.
com/watch?v=ZAn0VlPQ54A

fizyka Katarzyna Kończak  
konczakatarzyna@gmail.
com

środa: Ciepło właściwe substancji- 
rozwiązywanie zadań. Spotkanie na 
zoomie  godzina 12- jest to normalna 
lekcja. Link otrzymasz przez dziennik 
elektroniczny. Po lekcji zrób zadanie 
2b/171-podręcznik, zadanie 1,2 /86. 
Wszystkie zadania z wtorku i srody 
prześlij w jednym mailu do 27 kwietnia 

https://www.slideshare.net/jadwigalenczuk/analiza-obrazu-mona-lisa
https://www.slideshare.net/jadwigalenczuk/analiza-obrazu-mona-lisa
https://www.slideshare.net/jadwigalenczuk/analiza-obrazu-mona-lisa
https://www.youtube.com/watch?v=ZAn0VlPQ54A
https://www.youtube.com/watch?v=ZAn0VlPQ54A
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20.04 matematyka Jadwiga 
Strzelecka-Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

Rozpoczynamy nowy dział. Standardowo 
zrób zakładkę i zapisz nazwę działu 
POTĘGI I PIERWIASTKI T:Potęga o 
wykładniku naturalnym. Zapisz notatkę do 
zeszytu przedmiotowego z linku zadań 
podstawowych, zadań rozszerzonych. 
/czytelniejszy zapis dla Was/. Wykonaj 
zadania z podręcznika str. 221 - 222 zad. 
1, 2, 3, 4, 6.

https://drive.google.
com/file/d/1lW9FIgStnDjfk
3uhVTiB5dDCXMUEpSR
N/view?usp=sharing

https://drive.google.
com/file/d/1HfAsIsxjmlIzujXNUCEtI2uOxpt
aAnXe/view?usp=sharing

https://drive.google.
com/file/d/1hTaeJtSsxt
aEYl5-kPz8Rsnt_u-
qLBed/view?
usp=sharing

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

T: Potęga o wykładniku naturalnym. 
Rozwiąż zdania z podręcznika str. 222-
223 zad. 7, 8, 9, 10, 11. 

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

T: Potęga o wykładniku naturalnym. 
Rozwiąż zadania z podręcznika str. 223-
224-225 zad. 2, 13, 14, 16

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

T: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej 
podstawie. Przepisz do zesytu notatkę, 
która znajduje się obok pod linkiem. 
Wykonaj zadania z podręcznika str. 226 
zad. 1-4.

https://drive.google.
com/file/d/1nK60DCjY_wA
vioPBP0figoLsGy9E3MJQ
/view?usp=sharing

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

Mother Earth - przeczytaj tekst, str. 100 i 
wykonaj ćwiczenia 3-6.

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

Environmental problems and action - 
str. 102 ćw. 1, 2, 3a, 4a, 8.Sprawdzenie 
ćwiczeń odbędzie się na spotkaniu na 
Zoom

Spotkanie na Zoom odbędzie się w 
piątek 24.04, o godz. 11.00, llink i 
zaproszenie prześlę przez dziennik 
elektroniczny.

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Kochani nie wszyscy zalogowali się na 
platformę epodręczniki
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biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

 Obejrzyj filmik Czy jesteś 
supersmakoszem?

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

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

obejrzyj filmik  ASMR https://www.youtube.
com/watch?v=CezpTVgKJVk

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Wykonaj doświadczenie odeślij mi do 
27.04

https://drive.google.
com/open?
id=1_2gK931EPWbp5qfG
npG7XtdRZUedr8j7

wychowanie do życia w 
rodzinie  Ewa Olkowska

Proponuję obejrzeć film " W głowie się nie 
mieści" , to twoja praca na 2 tygodnie.  
Obejrzy sobie film i zastanów się nad 
uczuciami, które pojawiają się w filmie, 
przemyśl sobie film, porównaj do swojego 
zycia.

https://www.cda.
pl/video/343850860

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 .
15.04

WF dziewczyny, Anna Mróz 
annammmroz@gmail.com

Mam nadzieję, że udało Wam się 
wykonać zadania, jakie otrzymałyście ode 
mnie w zeszłym tygodniu i udało Wam się 
trochę poruszać.
W tym tygodniu, w ramach lekcji wfu, 
proszę o wykonanie ćwiczeń z filmiku.
.

https://www.youtube.
com/watch?
v=VNtWgtAf8Pc

Dla chętnych kolejny filmik z ćwiczeniamy 
:)

https://www.youtube.
com/watch?
v=wFgZRt1Kyf8
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WF dziewczyny, Anna Mróz 
annammmroz@gmail.com

Drugim zadaniem jest przeczytanie 
artykułu na temat zdrowego żywienia 
dzieci i młodzieży ( artykuł polecam także 
rodzicom:)

https://dietetycy.org.
pl/zywienie-dzieci-w-
wieku-szkolnym/

WF chłopcy, A. Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmail.
com

Poznajemy sposoby wykonywania 
ćwiczeń oddechowych.
Proszę obejrzyjcie krótki filmik w którym 
zobaczycie jak prawidłowo oddychać. 
Zwróćcie uwagę na dwa sposoby 
oddychania: oddychanie całą klatką 
piersiową i tzw. oddychanie przeponowe 
(brzuszne). Skupcie się na tym drugim 
sposobie oddychania i spróbujcie jak 
najczęściej w ciągu dnia stosować go 
podczas wykonywania różnych czynności 
codziennych (nauka, zabawa, sprzątanie 
itd.). Napiszcie jak Wam poszło.
Pozdrawiam wszystkich i do dzieła 
P.S. Żeby na początku nie oglądać 
reklam kliknijcie "pomiń reklamy".

https://www.youtube.
com/watch?
v=00Q9y8EVAe0

Poznaj sylwetkę Wima Hofa "Człowieka 
lodu" Napisz na kartce kilka ciekawostek 
dotyczących tego człowieka wraz z 
opisem metody oddechowej jaką 
opracował. Wymień pozytywne efekty 
wynikające z metody oddechowej 
sposobem Wima Hofa. Możesz też użyć 
ilustracji. Inne filmy dotyczące tego 
śmiałka znajdziesz na you tubie. Foto 
kartki prześlij na adres e-mail 
nauczyciela.

https://www.youtube.
com/watch?
v=THpV99YMxmM

1.Przeczytaj rozdział 33 i 34 i wykonaj 
pytanie 3/182  oraz wyjasnij pojęcia: 
totalitaryzm, kult jednostki, 
kolektywizacja, faszyzm w zeszycie  2. 
wykonaj kartę pracy i przeslij ją do 27 
kwietnia (możesz pisać na niej, możesz 
wydrukować lub zapisać odpowiedzi w 
zeszycie w odpowiedniej kolejności).

https://drive.google.
com/open?
id=1iWU5pT27teibtYnoEo
RQ0vZT5fKa40Wo

Rozwiąż quiz https://www.
historiaposzukaj.
pl/quiz_3.html

https://dietetycy.org.pl/zywienie-dzieci-w-wieku-szkolnym/
https://dietetycy.org.pl/zywienie-dzieci-w-wieku-szkolnym/
https://dietetycy.org.pl/zywienie-dzieci-w-wieku-szkolnym/
https://www.youtube.com/watch?v=00Q9y8EVAe0
https://www.youtube.com/watch?v=00Q9y8EVAe0
https://www.youtube.com/watch?v=00Q9y8EVAe0
https://www.youtube.com/watch?v=THpV99YMxmM
https://www.youtube.com/watch?v=THpV99YMxmM
https://www.youtube.com/watch?v=THpV99YMxmM
https://drive.google.com/open?id=1iWU5pT27teibtYnoEoRQ0vZT5fKa40Wo
https://drive.google.com/open?id=1iWU5pT27teibtYnoEoRQ0vZT5fKa40Wo
https://drive.google.com/open?id=1iWU5pT27teibtYnoEoRQ0vZT5fKa40Wo
https://drive.google.com/open?id=1iWU5pT27teibtYnoEoRQ0vZT5fKa40Wo
https://www.historiaposzukaj.pl/quiz_3.html
https://www.historiaposzukaj.pl/quiz_3.html
https://www.historiaposzukaj.pl/quiz_3.html
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j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Użyj od 100 do 120 słów opisując jakieś 
ważne święto, które obchodzimy w 
specjalny sposób (pracę wyślij na email 
do piątku) - praca zadana poprzez lekcję 
na ZOOM

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

środa 22.04.20 godz. 14.00 The Present 
Perfect Tense - lekcja (2 spotkania) 
poprzez aplikację ZOOM - zaproszenie 
zostanie wysłane przez dziennik 
elektroniczny 

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

Piątek  24.04.20 godz. 13.00 - The 
present perfect tense or past simple? 
Lekcja poprzez aplikację ZOOM (2 
spotkania) Zaproszenie zostanie wysłane 
przez dziennik elektroniczny.

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

Sobota godz. 18sta - obejrzeć streaming 
baletu "Śpiąca Królewna" z Teatru 
Wielkiego Opery Narodowej (uwaga: to 
jedyna okazja). http://vod.teatrwielki.pl/

Jeśli przegapisz streaming to możesz 
zamiast tego (albo oprócz) obejrzeć 
"Jezioro Łabędzie" 

https://www.youtube.
com/watch?
v=KYR2hd3QDUI

minimum: 20 minut oglądania z 
jednoczesnym czytaniem z podręcznika 
stron 123-127. Rozpoznaj w czasie 
oglądania figury i atrybuty opisane na str. 
126 i 127

Zachęcam do oglądania całego spektaklu 
i śledzenia komentarzy oraz zadawania 
pytań w czasie streamingu. Warto 
urządzić "wieczór baletowy" 

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

Weź udział w spotkaniu online 
organizowanym przez Ministerswto 
klimatu - infomacje linku obok. W 
poniedziałek 27 kwietnia o godz. 12 
widzimy się na lekcji wychowawczej 
poprzez aplikację ZOOM - zaproszenie 
otrzymasz poprzez dziennik 
elektroniczny.

dzień ziemi

http://vod.teatrwielki.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=KYR2hd3QDUI
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