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wychowawczyni: Elżbieta Dębska

dla klasy 8a

Tydzień 7 - 27.04-30.04.2020

Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

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

Za pomocą poznanego do tej pory
słownictwa opisz swój dzień; pamiętaj
o użyciu czasowników rozdzielnie
złożonych, pór dnia (am Nachmittag,
am Abend). Mile widziane zdania
złożone :) Może to być też praca w
formie graficznej z podpisami (komiks,
prezentacja). Prace proszę przesłać na
maila.

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

28.04. Temat:Poetycka refleksja na
temat zniszczeń wojennych - "Piosenka
o porcelanie " Cz.Miłosza. Przeczytaj
wiersz s.123. Wykonaj ustnie zadania
1-8/124.

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

29.04. Temat: Obóz koncentracyjny
we "Wspomnieniach wojennych"
Karoliny Lanckorońskiej. Przeczytaj w
podręczniku s. 128-130. Wykonaj zad.
1,2,9 - ustnie oraz zad.10 s. 130 w
formie dłuższej samodzielnej
wypowiedzi pisemnej (jako plik Word
prześlij do mnie).

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Krucha i potłuczona porcelana
symbolizuje w wierszu dorobek
kulturowy wielu pokoleń, dzieła
największych mistrzów rzemiosła,
wartości moralne, wielowiekowe
tradycje, ale też poezję i kruchość
wartości humanistycznych
zniszczonych przez wojnę.
Przedstaw w dłuższej wypowiedzi
pisemnej swoje rozważania na
temat kataklizmu wojny
pozostawiającej po sobie zgliszcza
i ruiny nie tylko budowli, ale i całej
tworzonej przez wieki moralności,
etyki, kultury. Odwołaj się nie
tylko do wydarzeń z II wojny
światowej, ale także historii
ostatnich dziesięcioleci.
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język polski Elżbieta
Dębska dziennik
elektroniczny / elzbietadebska@o2.pl

30.04. Temat 1.: Pamięć o Zagładzie.
Zapoznaj się z wiadomościami w
podręczniku s.148-152. Obejrzyj film
"Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu.
Historia i relikty". Zrób zad. 4 i 5 w
zeszycie oraz zad. 11 s.152 jako
wypowiedź pisemną (min. 100
słów) prześlij jako plik Word.

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

30.04. Temat 2.: Pamięć o
powstańcach i powstaniu
warszawskim. Obejrzyj zdjęcia
eksponatów i przeczytaj ich opis w
podręczniku s.124-127. Zastanów się
(ustnie) nad odpowiedzią do zadania
14 s.127.

godzina z wychowawcą
Elżbieta Dębska

Temat: Brak tolerancji. Przypomnij
sobie sytuacje związane z brakiem
tolerancji. Zastanów się, co było ich
przyczyną.

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

http://www.majdanek.
eu/media/files/pages/237/niemiec
ki_oboz_zaglady_w_belzcu__historia_i_relikty.pdf

Praca do kroniki
szkolnej: Zrób zdjęcia
swojej pracy zdalnej
(zabawne, intrygujące lub
do bólu prawdziwe),
miejsca pracy, siebie przy
pracy, porządku lub
chaosu itd. Napisz kilka
zdań relacji, zapisz
emocje. Możesz zrobić
składankę kilku zdjęć z
komentarzem - pomysły
do wyboru. Zdjęcia
prześlij jako pliki jpg.
Tekst w Wordzie.
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geografia, Marek Karaś,
karas-marek@wp.pl

Rozwiąż kahoota z tematów 1-5 w
rozdziale 3. Ameryka. MOŻESZ TO
ZROBIĆ TYLKO RAZ. JEST ON NA
OCENĘ. Deadline to wtorek 28.04,
godzina 13:00 - po tym czasie link
nie będzie aktywny. Byłeś o tym
informowany tydzień temu. Pamiętaj,
że NIE WOLNO CI WPISYWAĆ
ŻADNYCH WYMYŚLONYCH
NICKÓW, A MUSISZ PODAĆ
NAZWISKO I KLASĘ, np.
Kwiatkowski8a. Wchodzisz na stronę
www.kahoot.it a później wpisujesz
game PIN: 0736052
Możesz
też wejść przez link w komórce obok.
Pamiętaj, że nie liczy się czas
odpowiedzi, a poprawność - bylebyś
zdążył przed upływem czasu
przeznaczonego na dane pytanie. Nie
stukaj nerwowo w ekran telefonu czy
w klawiaturę na komputerze, żeby nie
spowodować zawieszenia się gry!

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

linki do zadań
podstawowych

https://kahoot.
it/challenge/0736052?challengeid=98cd1c3f-1081-4276-b8ceb8cd41c3a277_1587748846318

Poza kahootową kartkówką obowiązuje
Cię temat 6. Kanada - środowisko
przyrodnicze a rozwój rolnictwa.
Strony 132-139. Nie robisz ćwiczeń w
zeszycie ćwiczeń -> na razie tylko
oglądasz filmik prezentujący treści z
https://www.youtube.com/watch?
tego tematu - 22 minuty, link obok.
v=8dwpM5BfWgs

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
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Historia Renata
Krakowska dziennik
elektroniczny historia.
krakowska@gmail.com

1. zaloguj się na platformę e-podręczniki
(przeczytaj i wykonaj ćwiczenia tam
zamieszczone) 2. Przeczytaj rozdział 22 i
odpowiedz w zeszycie na pytanie 2,4,5/146
1. zaloguj się na platformę e-podręczniki
(przeczytaj i wykonaj ćwiczenia tam
zamieszczone) 2. Wykonaj plakat dotyczący
wszystkich konstytucji ze szczególnym
uwzględnieniem Konstytucji 3 Maja i przyślij
zdjęcie do piątku.

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

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

linki do zadań
podstawowych

Temat: Łańcuchy pokarmowe, to nie
jest dla Ciebie nowy temat o tym
mówiliście w klasach młodszych na
przyrodzie. Przypomnę Ci przez filmiki
z YT - linki obok. Potem wykonaj kartę https://www.youtube.
com/watch?v=kwtiG-McnR4
pracy.
Byl Sobie... Zycie - Epizod 24 - Lancuch
Pokarmowy

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

Karta pracy. Odeślij mi odpowiedzi.

niemiecki, Katarzyna
Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

Obejrzyj film "Die erste Begegnung"
następnie zrób kartę pracy i prześlij
nauczycielowi zrobioną zgodnie z
poleceniem do 03.05.2020

niemiecki, Katarzyna
Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

karta pracy

https://www.youtube.
com/watch?v=RAdtFTxhI5I
https://drive.google.com/open?
id=1QEbj3MBObGwoS03cm6tcZ
EYuaDx5SXBg

https://www.youtube.com/watch?
v=haodCgf5Gd8
https://drive.google.
com/file/d/160EtemXdnqpf_eEf4A
shPrncEu49X26c/view?
usp=sharing

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Wykonaj doświadczenie,
zrób zdjęcia. Wykonane
prześlij mi.

https://drive.
google.com/open?
id=1KjqHzbQgI2Cy2
FOVfUmgGGgKItQvpa2
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linki do zadań
podstawowych

chemia Małgorzata
Mańska

Estry 2h 28-29.04
Podręcznik str.177-181 (zapoznać się). Notatka w zeszycie BEZ
ODSYŁANIA Do nauczyciela
Napisz:
1)Co to są estry.
2)Objaśnij każdy fragment wzoru ogólnego R1COOR2
4)Nazwy systematyczną i zwyczajową estrów (podręcznik str.
178 i poniżej wyjaśnienie):
a)HCOOC3H7 b)C2H5COOCH3 c) C3H7COOC2H5
[wyjaśnienie-CH3COOC2H5 –pochodzi od: kwasu etanowego
(zwyczajowa nazwa octowego)CH3COOH/alkoholu etanol
(etylowego) C2H5COOH, a nas interesuje alkil- w tym przypadku
C2H5-ETYL)
Nazwa-> I) od nazwy kwasu+ alkil od alkoholu]
5) Wzory sumaryczne i półstrukturalne (str.178,180)
[ wyjaśnienie etanian (octan) metylu – od kwasu etanowego +
alkil od alkoholu –metyl= CH3COOCH3 (sumaryczny)]
a) octanu metylu b) metanianu etylu
6)Informacja -Są estry kwasów karboksylowych,
nieorganicznych.
7) Słowny zapis otrzymywanie estrów w reakcji estryfikacji.
8) Równanie reakcji otrzymywania propanianiu metylu (wzorami
sumarycznymi, zobacz przykład str.177) i podkreśl fragmenty
kwasu i alkoholu, z których powstaje H2O)
9) Zastosowanie estrów - przeczytać.

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
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religia, kontakt przez
dziennik

według scenariusza- link obok

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
https://view.genial.
ly/5ea45330075c7c0dc00b
4981/horizontal-infographictimeline-biblia-skarb-wzasiegu-reki?
fbclid=IwAR3WOVvnRfiyE6
-RaFjGZlOUQUALDJfgd7dSJV5
43BjCU1Kngh4g1wQKNc

https://drive.google.
com/file/d/1_JPRruGpkSBc2FrpCbwUvvNeV9j_49/view?usp=sharing

fizyka Katrzyna Kończak Temat: Fale mechaniczne Obejrzyj
konczakatarzyna@gmail. film, zrób notatkę. Rozwiąż zadanie
com
4/126 podręcznik, zeszyt ćwiczeń
zadanie 2/64, 4/66. Spotkanie na
zoomie link otrzymacie przez dziennik
elektroniczny czwartek godzina 14.00.
Po majówce piszemy sprawdzian z
https://www.youtube.com/watch?
prądu, który mieliśmy pisać w marcu. v=4LKzKRGlQgU
wych. fiz. dziewczat
Agnieszka Sławińska
aslawinska363@gmail.
com

Zapoznaj się z informacjami
wykożystujac zamieszczony link.
Zaplanuj trening crossowy w terenie.
Uzupełnij zaległości z wcześniejszych
tygodni- wszystko jest oceniane.

27.04 matematyka
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Oś symetrii figury. Rozwiąż w
zeszycie przedmiotowym zadania z
podręcznika str. 214-215zaad, 7, 8, 9,
10, 12.

Kontynuacja KARTY
AKTYWNOŚCI KRÓLOWEJ
https://drive.google.
com/file/d/15MgljohIGwUGiVdr7G_KW4f8XxcGL__/view?
usp=sharing
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linki do zadań
podstawowych

29.04 matematyka
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T:Symetralna odcinka. Zapisz w
zeszycie przedmiotowym na kolorowo.
Prosta, która jest prostopadła do
odcinka i przechodzi przez jego środek,
nazywamy symetralną odcinka.
Symetralna odcinka jest jedną z dwóch
jego osi symetrii. Wykonaj rys. z podr.
str. 216. Następnie, przepisz i wykonaj
konstrukcję symetralnej odcinka,
wzorując się w oparciu o podręcznik
str. 216. Zapisz opis konstrukcji w
punktach i oglądnij film. Wykonaj
https://www.youtube.com/watch?
zadania. z podr. str. 217 zad. 1, 2, 3. v=zUgNLiSU-EU

30.04 matematyka
jadwga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T:Symetralna odcinka - zadania. W
oparciu o podrecznik rozwiąż zadania z
str. 217 zad 4a) zad.5, zad. 8. W linku
do zadań podstawowych i
rozszerzonych znajdują się
podpowiedźi jak rozwiązać
poszczególne zadania. Pamiętaj o
przesłaniu zadań z zestawu I do oceny.

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

zad. 5 *zaznacz dwa
punkty A i P, * narysuj
prostą przechodzacą
przez punkt A na której
nie leży punkt P, * z
punktu P rozwartością
cyrkla długosci AP
zataczamy łuk
przecinający prostą
przechodzacą przez punkt
Zad. 4a. Narysuj okrąg. Zaznacz A. Powstaje punkt B, *z
na okreęgu cięciwę AB, następnie punktu A i B kreśmy
wykreśl symetralną cięciwy AB.
symeralną odcinka AB,
Zapisz AB - cięciwaokręgu o
środku O i promieniu r. Posta k - otrzymujemy prostą k na
symetralna cięciwy AB. OA=OB=r której leży punkt P.

zad. 8 Wykonaj
rysunek, środek
boku AB leży na
symetralnej boku
AC. czyli /uzupełnij
stopnie/ 180(90+25)=180115=65,
65+25=90,
pozostałe kąty tego
trójkąta mają 65,
90 stopni.
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linki do zadań
podstawowych

Wychowanie Fizyczne
chopcy Tomasz Borowski
borowskit95@gmail.com

Dbamy o formę fizyczna wykonujemy
obwód stacyjny
powtarzamy 2
obwody
: 1.Bieg w miejscu https://www.youtube.com/watch?
v=i8WQsnYUxxE 2. Bieg boksowanie https://www.youtube.com/watch?
v=KFH5TUbtn1I 3. Skip c - https:
//www.youtube.com/watch?
v=b_4JL35P3r4 4. Skip A - https:
//www.youtube.com/watch?
v=K09oGZ1BAHM 5. Łyzwiarz https://www.youtube.com/watch?
v=sDYS6BSp2pw 6.Zegarek - https:
//www.youtube.com/watch?
v=lwkgtKNbaQ4 7.Pomoki z
dotykaniem prawa lewa - https://www.
youtube.com/watch?v=9S6kLF5wgYY
8. Przysiady prawa lewa - https:
//www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?
v=nCGBOyUkptA
v=pVsQYRZgb10

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

Wykonaj test egzaminacyjny podany w
linkach obok i prześlij odpowiedzi
napisane na jednej kartce, w sposób
wyraźny i czytelny do czwartku, 30.04.
Praca jest obowiązkowa i będzie
oceniana.

https://egis.com.
pl/pl/egzaminosmoklasistyzestaw
pierwszy?smclient=c873a0961e5e-11e8-a1350cc47a1254ce&utm_source=sale
smanago&utm_medium=email&u

edukacja dla
bezpieczeństwa, Tomasz
Podgórski, edb2020@o2.
pl, dziennik
elektroniczny

Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady
zdrowego stylu życia. Zapoznaj się z
materiałem w podręczniku s. 120-125.
Obejrzyj prezentację pod podanym
linkiem.

https://www.edukator.pl/zdrowystyl-zycia,presentation,
3464f48a97e6e47135ac2c12c719
f116dc6c2c1d.html

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

learningclub.egis.
com.pl

m

wychowawczyni: Elżbieta Dębska

dla klasy 8a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

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

Wykonaj kartę pracy zamieszczoną
obok. Sprawdzimy ją wspólnie w
czwartek 30 kwietnia o godz.12
poprzez aplikację ZOOM

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

linki do zadań
podstawowych

karta pracy cz. 1

Wykonaj kartę pracy zamieszczoną
obok. Sprawdzimy ją wspólnie w
czwartek 30 kwietnia o godz.12
poprzez aplikację ZOOM
karta pracy cz. 2
Kartkówka TRANSFORMATIONS. Piszemy
ją "na żywo" podczas lekcji przez ZOOM 4
maja o godz. 11.30. Pamiętaj, abyś do
czwartku zarejestrował się na quizizz.com pod własnym imieniem i nazwiskiem. W
czasie lekcji na zoom wchodzimy przez
telefon lub na komputerze (w drugim oknie)
na stronę quizizz. Ja rozpoczynam grę a wy
wypełniacie test.

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

