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chemia Małgorzata 
Mańska

1)Wyższe kwasy karboksylowe. Zrób 
notatkę w zeszycie-rozdział 31. 
Obejrzyj docwiczenia.pl  kod 
C86UCA/z.2,4 str.173 na 22.04 
zrobione w zeszycie, 2)Porównanie 
właściwości kwasów karboksylowych. 
Rozdział 32. Zrób notatkę w zeszycie. 
Zobacz docwiczenia.pl kod C8Y9XB 
(notatek w zeszycie i zrobionych 
zadań- nie odsyłać)

5 str173 na 22.04 

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

W tym tygodniu ćwiczymy użycie 
czasowników rozdzielnie złożonych w 
zdaniu. Wykonaj ćwiczenia 4,5 ze str. 
8 oraz 6,7,8 ze str. 9 w zeszycie 
ćwiczeń (Mit links 2). Dostęp do 
ćwiczeń jak zwykle na eDesku. Zdjęcia 
prac poproszę na maila.

https://www.pearson.pl/jezyk-
niemiecki/

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

Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

wf dziewcząt Agnieszka 
Sławińska 
aslawinska363@gmail.
com

Zapoznaj sie z artykułem na temat 
bilansu energetycznego nastolatka, 
wykonaj plan dnia zachowując 
równowagę aktywności fizycznej nad 
umysłową, bądź aktywny poza 
domem.

https://drive.google.
com/file/d/1vgQ1No2rJD
Ua8UeBoMrqNcpxWaO-
eocz/view?usp=sharing

oblicz bilan energetyczny 
Twojego dnia podczas 
trwajacej epidemii

https://www.pearson.pl/jezyk-niemiecki/
https://www.pearson.pl/jezyk-niemiecki/
http://www.epodreczniki.pl
https://drive.google.com/file/d/1vgQ1No2rJDUa8UeBoMrqNcpxWaO-eocz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgQ1No2rJDUa8UeBoMrqNcpxWaO-eocz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgQ1No2rJDUa8UeBoMrqNcpxWaO-eocz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgQ1No2rJDUa8UeBoMrqNcpxWaO-eocz/view?usp=sharing
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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

biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.
com

Nie wszyscy zalogowali się na 
epodręczniki i nie wykonali zadań

biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.
com

wykonaj kartę pracy,zrobioną odeślij 
do 27.04, link obok, 

https://drive.google.
com/open?
id=134wpKqmTl5jvRpxP
_7QLrsOxRfzEiYRi

religia Poznaj treść 1 i 2 przykazania 
Dekalogu

https://drive.google.
com/file/d/1rQGlEokR4d
KDIHcQtKZVplPTHXcek
m1u/view?usp=sharing

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

Thema:Hauspflichten und 
Jahreszeiten-obowiązki i pory roku.

https://quizlet.
com/280468127/mit-
links-2-kapitel-1-nazwy-
obowiazkow-domowych-
flash-cards/

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

W tym tygodniu ponownie nazwy 
obowiązków(7 zwrotów) -link z 
ostatniego tygodnia się nie wyświetlał

https://quizlet.
com/280466615/mit-
links-2-kapitel-1-pory-
roku-flash-cards/

https://www.cda.pl/video/343850860
https://www.cda.pl/video/343850860
https://drive.google.com/open?id=134wpKqmTl5jvRpxP_7QLrsOxRfzEiYRi
https://drive.google.com/open?id=134wpKqmTl5jvRpxP_7QLrsOxRfzEiYRi
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j.niemiecki,K.Gawlicka, 
kasia7363@gmail.com

oraz nazwy pór roku.Podobnie jak i 
ostatnio-proszę o przesłanie zdjęcia  z 
wynikami obu testów.Oprócz tego 
proszę o wykonanie zadań ze str 10 i 
11 w zeszycie ćwiczeń, zrobienie im  
zdjęć i przesłanie ich do mnie.
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geografia, Marek Karaś, 
karas-marek@wp.pl

1. Otwórz podręcznik na stronach 126 
- 131  - temat 5. Urbanizacja w 
Ameryce. 2. Otwórz link w polu obok i 
posłuchaj 12-minutowego wykładu 
przeglądając jednocześnie podręcznik - 
szczególnie mapy, zdjęcia.  3. Po 
wykonaniu tego zadania zrób w 
ćwiczeniach strony: 60-62.                     
UWAGA!!!: Przygotuj się na za tydzień 
na Kahoota NA OCENĘ z wagą dwa - 
Kahoot będzie obejmował tematy 1-5 
w rozdziale 3. Ameryka (strony 
100-131). Game PIN do Kahoota i 
dokładne wskazówki zostaną 
opublikowane za tydzień, w tej samej 
formie co wszystkie zadania 
dotychczas, czyli w arkuszu nauki 
zdalnej na stronie internetowej szkoły. 
GAME PIN BĘDZIE AKTYWNY 
TYLKO DO WTORKU 28.04. DO 
GODZINY 13:00 - TO JEST 
OSTATECZNY DEADLINE.  Po tej 
godzinie game PIN zostanie 
automatycznie zablokowany. Pamiętaj 
zatem o tym, że zadanie, które będzie 
opublikowane za tydzień, będziesz 
musiał wykonać dość szybko od 
momentu publikacji arkusza na stronie 
szkoły!

https://www.youtube.
com/watch?
v=RvS5SUXuGn0

https://www.youtube.com/watch?v=RvS5SUXuGn0
https://www.youtube.com/watch?v=RvS5SUXuGn0
https://www.youtube.com/watch?v=RvS5SUXuGn0
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Edukacja dla 
bezpieczeństwa, Tomasz 
Podgórski, edb2020@o2.
pl, dziennik 
elektroniczny Vulcan

Temat: Zagrożenia pożarowe. Praca 
pisemna do zeszytu (ZDJĘCIE PRACY 
PRZEŚLIJ DO MNIE): Polecenie 6.1 
Wyobraź sobie, że dostrzegasz pożar. 
Opisz tę sytuację i przygotuj plan 
działań, które musisz podjąć, aby 
odpowiednio zareagować na 
zagrożenie.

https://epodreczniki.
pl/a/zagrozenie-
pozarem/DJlu1lmpB

Zadanie dla chętnych: 
Opracuj zwięzłą instrukcję 
zachowania osoby, która 
musi ugasić odzież 
płonącą na człowieku.

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

Temat: Wspomnieniowa gawęda, czyli 
"Tędy i owędy" M.Wańkowicza. 
Przeczytaj fragmenty z podręcznika s. 
155-158. Wykonaj zadania 2, 5, 8 i 11 
s. 158. Tekst jako plik Word wyślij do 
mnie.

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

Temat: "Przechodniu, powiedz Polsce, 
żeśmy polegli wierni jej słuzbie" - 
"Szkice spod Monte Cassino" M. 
Wańkowicza. Przeczytaj fragmenty z 
podręcznika s. 85-88. Zapoznaj się z 
pojęciem reportaż i wiadomościami na 
temat bitwy pod Monte Cassino.  
Wykonaj zadania 1, 6. 7. s. 88. Tekst 
jako plik Word wyślij do mnie.

Znajdź w Internecie pieśń 
wojskową "Czerwone 
maki spod Monte 
Cassino". Wysłuchaj i 
zastanów się, jakie 
wzbudza emocje.

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/DJlu1lmpB
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/DJlu1lmpB
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/DJlu1lmpB
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język polski Elżbieta 
Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

Temat: Powstanie warszawskie - temat 
wciąż żywy ("Galop'44"). Przeczytaj w 
podręczniku s.109-115. Zapoznaj się z 
wiadomościami o powstaniu 
warszawskim i lekturze. Wykonaj 
zadania 1, 3, 4, 7 s.115.  Tekst jako 
plik Word wyślij do mnie.

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

Temat: Powstanie warszawskie w 
filmie. Obejrzyj film "Miasto 44". 
Zapoznaj się z wiadomościami w 
podręczniku na s. 116. 

https://vod.tvp.
pl/video/miasto-44,
miasto-44,24654080

Wykonaj zadanie 14 s.
118.  Tekst jako plik 
Word wyślij do mnie.

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

Temat: Powstanie warszawskie oczami 
cywila - "Pamiętnik z powstania 
warszawskiego" M.Białoszewskiego. 
Przeczytaj w podręczniku s. 119-122. 
Wykonaj zadania: 6 i 8 s.122. Tekst 
jako plik Word wyślij do mnie.

Wychowanie Fizyczne 
chopcy Tomasz Borowski       
borowskit95@gmail.com

Obwód stacyjny  1.Brzuszki ze skretem 
20  2.Nozyce poziom -pion 30 sekund  
3.supermeny 16   4Brzuszki  zpiłką   5.
Brzyuszki naprzemianstronne   6. 
Pompki zwykłe 20   7. pompmki 
damskie  z wymachem nogą   8, 
Małpki 20       -  2 obwody instrukcja 
na moim kanalke Youtube

Film z Igrzysk w Tokio 
1964 https://www.
youtube.com/watch?
v=WHt0eAdCCns

przypominam o 
przesyłaniu pracy o 
ulubionym sporcie oddały 
3 osoby z klasy !

godzina z wychowawcą Tolerancja - wprowadzenie do 
wartości. Zastanów się, czym jest dla 
Ciebie tolerancja.

https://vod.tvp.pl/video/miasto-44,miasto-44,24654080
https://vod.tvp.pl/video/miasto-44,miasto-44,24654080
https://vod.tvp.pl/video/miasto-44,miasto-44,24654080
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fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

wtorek:Temat: Wykresy ruchu 
drgającego. Obejrzyj film, który masz 
w linku podstawowym. Zapoznaj się z 
tematem na stronie 113-116. 
Wykonaj:  z podręcznika zadanie 3,4/ 
116, zeszyt ćwiczeń  zadanie 2/60.

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

fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

czwartek: Temat: Przemiany energii w 
ruchu drgającym.Obejrzyj filmy 
udostępnione w linkach 
podstawowowych . Przeczytaj temat z 
podręcznika str 117-120 Wykonaj 
zadania z zeszytu ćwiczeń 1,2/62. 
Przeslij zadania z wtorku i czwartku w 
jednym mailu do 27 kwietnia

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

Nagraj film, w którym 
przeprowadzisz 
doświadczenie: 
wyznaczenie 
przyspieszenia 
ziemskiego za pomocą 
wahadła 
matematycznego. Film 
należy przesłać do 27 
kwietnia na mój mail.

fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com wahadło matematyczne

https://www.youtube.com/watch?
v=zQSjmb6wg7c

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

Rozpoczynamy nowy dział. Wykonaj 
zakładkę, na której napisz SYMETRIE. 
T: Symetria względem prostej. 
Ogladnij film o symetrii wzgledem 
prostej. Wykonaj zadania z 
podręcznika str. 209 - 210 zad. 1-6.

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

https://www.youtube.com/watch?v=TAKleQBRuBM
https://www.youtube.com/watch?v=TAKleQBRuBM
https://www.youtube.com/watch?v=hnKoShZRktQ
https://www.youtube.com/watch?v=hnKoShZRktQ
https://www.youtube.com/watch?v=zQSjmb6wg7c
https://www.youtube.com/watch?v=zQSjmb6wg7c
https://www.youtube.com/watch?v=vWSsJDeOiJE
https://www.youtube.com/watch?v=vWSsJDeOiJE
https://www.youtube.com/watch?v=vWSsJDeOiJE
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24.04. Jadwiga 
Strzelecka-Włodarz 
kontakt jdwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl 
matematyka dod

Wykonaj rysunek figur 
osiowosymerycznych dowolną techniką 
na kartce lub płótnie. Prace wykonane 
na płótnie będą nagrodzone najwyższą 
oceną. Odeślij pracę do nauczyciela do 
27.04.2020 r. Praca podlega ocenie. W 
piątek zostaną przesłane zadania 
powtórzeniowe do rozwiazania w 
postaci e-maila.

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

T: Symetria względem prostej. 
Rozwiąż zadania z podręcznika w 
zeszycie przedmiotowym str. 210 -211 
zad. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Wykonaj rysunek na 
kartce formatu A4, na 
którym będzie znajdował 
sie rysunek fiugr 
symetrycznych 
względem prostej. 
Technika wykonania 
dowolna. Praca będzie 
podlegać ocenie i jest 
obowiazkowa do 
wykonania. Na pracę 
czekam do 24.04. 
Wykoną pracę należy 
wysłać do nauczyciela 
pod adres e-mailowy. 
Pamiętaj o podpisaniu 
pracy!
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23.04 matematyka 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Symetria względem prostej. 
Rozwiąż zadania z podręcznika w 
zeszycie przedmiotowym str. 211 zad. 
15, 16, 18.

https://www.youtube.
com/watch?
v=m48o2yHJoDA

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

T: Oś symetrii figury. Oglądnij film, 
który znajduję sie obok. Rozwiąż 
zadania w zeszycie przedmitowym str. 
213-214 zad. 1, 2, 3, 4, 5.

https://www.youtube.
com/watch?
v=gjtRWmJMHc0

Historia Renata 
Krakowska dziennik 
elektroniczny historia.
krakowska@gmail.com

1. przeczytaj rozdział 20 i 21 i 
odpowiedz na pytanie 2/138 i 2/142 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=11V_o0Agx33j4bG5n
UW6ycCH49ciDMm7r

rozwiąż quiz https://www.
historiaposzukaj.
pl/quiz_4.html

WOS Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
historia.
krakowska@gmail.com

1. przeczytaj rozdział 3 i 4 z rozdziału 
V (s. 134-146)  2. wykonaj kartę pracy 
i przeslij ją do 27 kwietnia (prześlij 
tylko odpowiedzi w kolejności 
zaznaczjąc która to część karty, 
natomiast część z wyjaśnieniem wklej 
lub przepisz do zeszytu jako notatkę z 
lekcji).

https://drive.google.
com/open?
id=1w10jBWAoz9MdCvC
Gn1dqRRZt5H49797_

https://www.youtube.com/watch?v=m48o2yHJoDA
https://www.youtube.com/watch?v=m48o2yHJoDA
https://www.youtube.com/watch?v=m48o2yHJoDA
https://www.youtube.com/watch?v=gjtRWmJMHc0
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https://drive.google.com/open?id=11V_o0Agx33j4bG5nUW6ycCH49ciDMm7r
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https://drive.google.com/open?id=1w10jBWAoz9MdCvCGn1dqRRZt5H49797_
https://drive.google.com/open?id=1w10jBWAoz9MdCvCGn1dqRRZt5H49797_
https://drive.google.com/open?id=1w10jBWAoz9MdCvCGn1dqRRZt5H49797_
https://drive.google.com/open?id=1w10jBWAoz9MdCvCGn1dqRRZt5H49797_


m dla klasy 8a wychowawczyni: Elżbieta Dębska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

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

W tym tygodniu zrób test nr 2. 
Wykonaj go do piątku - w piątek 
widzimy się na lekcji przez ZOOM - 
robimy słuchanie i zaraz po słuchaniu 
przesyłasz odpowiedzi do CAŁEGO 
TESTU (z testu otrzymasz ocenę)

test no 2

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

Piątek 24.04.20 godz. 12.00 - 
lekcja w aplikacji ZOOM (słuchanie 
do testu - pamiętaj, abyś miał/a 
przygotowany już cały test. Link do 
lekcji zostanie wysłany przez dziennik 
elektroniczny.

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

Poniedziałek 27.04.20 godz. 13.00 
- lekcja w aplikacji ZOOM - 
zaproszenie zostanie wysłane poprzez 
dziennik elektroniczny. Omówienie 
testu nr 2

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

Wybierz sobie jeden temat - taki który 
Cię interesuje i chcesz go przedstawić 
na forum grupy. Zacznij 
przygotowywać prezentację. Powinna 
ona trwać około 5 minut. Terminy 
prezentacji zostaną podane na 
początku maja. (praca 
długoterminowa)

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

Cultural events - p. 77 ex. 5,6,8 / p. 
78 ex. 2

https://drive.google.com/open?id=1jdSzhef_8JwVuxylsT6j2DC0AatVOSe0


m dla klasy 8a wychowawczyni: Elżbieta Dębska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

j. angielski B. Baumert Reading skills - p. 79 ex. 1,3,5,6; p. 
80 ex. 3

j. angielski B. Baumert Use of English - p. 81 ex. 1,2,3,5. p. 
82 ex. 1,2.

j. angielski B. Baumert Spotkanie na ZOOM, piątek godz. 
12.00 - sprawdzenie ćwiczeń  oraz 
dyskusja na temat podany w ćw. 6 str.
80

link do lekcji zostanie 
przesłany przez dziennik 
elektroniczny.


