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Informatyka Elżbieta 
Białek

zapisywanie pliku Worda do postaci 
strony Internetowej

Utwórz w Word stronę na 
ktorej w górnej częsci 
wpiszesz swoje imię i 
nazwisko. Poniżej wstaw 
dowolne zdjęcie lub obraz 
pobrany z Internetu. 
Wybierz plik zapisz jako 
nazwę wpisz swoje 
nazwisko. W opcjach zapisz 
jako typ, wybierz Strona 
sieci WEB. Tak zapisany 
plik zamieść na Portalo 
Office e TEAMS w kanale 
przedmiotowycm 
Informatyka grI/ zakładka 
pliki folder z własnym 
nazwiskiem

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

Sport - vocabulaty. Zrób ćw. 
3,4,5,7,8,11 ze str. 84 z podręcznika. 
Reading skills - str. 86 ćw. 3,4 oraz 
str. 87 ćw. 4. Listening skills - lekcja 
poprzez aplikację Zoom, środa godz. 
11.00 oraz sprawdzenie ćwiczeń. 
Zaproszenie na lekcję zostanie wysłane 
przez dziennik elektroniczny.
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              Trening Domowy – miejsce 
2x3 metry
                            mata 
gimnastyczna, dywanik , karimata
wstęp:
 - Marsz w miejscu  3 min
 - Bieg w miejscu  5 min , wymachy 
ramion w górę ,w bok  , w dół
     boksowanie w górę , w bok , w dół,  
klasyczne boksowanie
- skłony w pozycji rozkroczej lewa 
prawa do środka po 10
- 20 pompek
-10 przysiadów

                            obwód powtarzamy 
3 razy !
1. Leżenie tyłem – nożyce Pionowe 
/Poziome
     po 6 i zmiana  - 8 zmian
2. Legioniosta – 10 powtórzeń  https:
//www.youtube.com/watch?v=46-
gRwWevK8
3. Pozycja stojąca z rekami na 
biodrach – wykrok tułów prosty , udo 
tworzy kąt prosty z podudziem  - 16 
powtórzeń
4. Leżenie bokiem- unoszenie nogi jak 
najwyżej – 10 lewa 10 prawa
5. Klęk podparty unoszenie 
wyprostowanej nogi maksymalnie 
napinając mięśnie pośladkowe – na 
przemian lewa/prawa 20 powtórzeń
6. Pompki 20 powtórzeń  -mocniejsi 
nogi na taborecie lub  piłce https:
//www.youtube.com/watch?
v=yNUhGrDwilc 

Tomasz Borowski - Youtube Igrzyska Olimpijskie 
Monachium 1972 film 
ogladamyhttps://www.
youtube.com/watch?
v=CWiZBwvuu1Q

https://www.youtube.
com/watch?
v=CWiZBwvuu1Q

https://www.youtube.com/watch?v=CWiZBwvuu1Q
https://www.youtube.com/watch?v=CWiZBwvuu1Q
https://www.youtube.com/watch?v=CWiZBwvuu1Q
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j. niemiecki, Maria 
Adamczyk, 
niemiecki1sp363@wp.pl, 
dziennik

Zapoznaj się ze słownictwem 
dotyczącym obowiązków domowych 
(podręcznik str. 9 i słownik str. 13). 
Spotykamy się na Teams w czwartek 
o godz. 12.00. Proszę się 
przygotować z przebiegu dnia i 
obowiązków (słownictwo)

https://www.pearson.pl/jezyk-
niemiecki/katalog/rozwiazania-
cyfrowe/edesk/

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

1, Przeczytaj rozdziały: Sądy i 
Trybunały oraz Organizcje 
obywatelskie 2. pobierz i wykonaj 
kartę pracy i prześlij same odpowiedzi 
(resztę potraktuj jak notatkę z lekcji)

https://drive.google.com/open?
id=1IARfcjxgMFo-
K2VLPGaZRRR8069fsDy6

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

1. Przeczytaj rozdziały 23 i 24. 2. 
Wykonaj pisemnie w zeszycie pytanie 
2/150 oraz 1,3,5/155

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

Na  zajęciach w tym tygodniu poznacie 
wszystkie czasowniki modalne w języku 
niemieckim.Proszę obejrzeć filmik i zrobić z 
niego skrupulatnie notatki.

https://www.youtube.
com/watch?
v=fyXc2RYZc_U

Następnie wykonaj ćwiczenia online, które dla 
Ciebie przygotowałam

https://niemiecki.ang.
pl/cwiczenia/609/czasowniki
-modalne-odmiana

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

https://niemiecki.ang.
pl/cwiczenia/1568/czasowni
ki-modalne-odmiana

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

https://niemiecki.ang.
pl/cwiczenia/610/czasowniki
-modalne-odmiana

https://www.pearson.pl/jezyk-niemiecki/katalog/rozwiazania-cyfrowe/edesk/
https://www.pearson.pl/jezyk-niemiecki/katalog/rozwiazania-cyfrowe/edesk/
https://www.pearson.pl/jezyk-niemiecki/katalog/rozwiazania-cyfrowe/edesk/
https://drive.google.com/open?id=1IARfcjxgMFo-K2VLPGaZRRR8069fsDy6
https://drive.google.com/open?id=1IARfcjxgMFo-K2VLPGaZRRR8069fsDy6
https://drive.google.com/open?id=1IARfcjxgMFo-K2VLPGaZRRR8069fsDy6
https://www.youtube.com/watch?v=fyXc2RYZc_U
https://www.youtube.com/watch?v=fyXc2RYZc_U
https://www.youtube.com/watch?v=fyXc2RYZc_U
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/609/czasowniki-modalne-odmiana
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/609/czasowniki-modalne-odmiana
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/609/czasowniki-modalne-odmiana
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1568/czasowniki-modalne-odmiana
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1568/czasowniki-modalne-odmiana
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1568/czasowniki-modalne-odmiana
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/610/czasowniki-modalne-odmiana
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/610/czasowniki-modalne-odmiana
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/610/czasowniki-modalne-odmiana
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religia scenariusz w linku https://drive.google.
com/file/d/1FUhEiy_ufqR3L
O1M5nhPxAA27nKt5Rza/vi
ew?usp=sharing

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

5.05. Temat: Wstrząsające 
wspomnienia dzieci, które przetwały 
Auschwitz, czyli "Dzieciństwo w 
pasiakach". Przeczytaj fragment 
utworu "Dzieciństwo w pasiakach" (s.
131-134). Wykonaj ustnie zad. 1, 4, 5, 
6, 7, 8 s. 134. Co najbardziej 
poruszyło Cię w tym tekście? Swoje 
refleksje zapisz w dłuższej wypowiedzi 
pisemnej (co najmniej 120 słów). 
Tekst jako plik Word przyślij do mnie.

Obejrzyj w Internecie: 
Dzieci w KL Auschwitz-
Birkenau - wspomnienia 
Hanny Gajkowskiej

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

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

6.05. Temat: Koszmar wyboru, czyli o 
doświadczeniach wojennych bohatera 
opowiadania "Wariat" Idy Fink. 
Przeczytaj opowiadanie (s.139-140). 
Dowiedz się, czym były getta. 
Skorzystaj z podręcznika do języka 
polskiego (s.148) i historii oraz 
dowolnej encyklopedii. Wykonaj ustnie 
zadania 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 s.140. 
Zastanów się, czy zgadzasz się z 
opinią, że dzisiaj bardzo trudno 
oceniać postawy tych, którzy 
doświadczyli okrucieństwa wojny. 

https://drive.google.com/file/d/1FUhEiy_ufqR3LO1M5nhPxAA27nKt5Rza/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FUhEiy_ufqR3LO1M5nhPxAA27nKt5Rza/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FUhEiy_ufqR3LO1M5nhPxAA27nKt5Rza/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FUhEiy_ufqR3LO1M5nhPxAA27nKt5Rza/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=OSWbYNfVgcY
https://www.youtube.com/watch?v=OSWbYNfVgcY
https://www.youtube.com/watch?v=OSWbYNfVgcY
https://www.youtube.com/watch?v=OSWbYNfVgcY


m dla klasy 8a wychowawczyni: Elżbieta Dębska

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

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

7.05. Temat: Co wynika z wizyty w 
pewnym miasteczku? Czytamy 
fragmenty reportażu Hanny Krall. 
Przeczytaj tekst s. 141-143. Zadanie 
1. Wyjaśnij w 2-3 zdaniach cel 
oglądania uliczki przez narratorkę. 
Zadanie 2. Napisz w kilku zdaniach, w 
jaki sposób ludzie reagują na jej 
wizytę? Wskaż przyczyny ich 
zachowania. Tekst dzisiejszych zadań 
jako plik Word przyślij do mnie.

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

7.05. Temat: Powtórzenie wiadomości 
o twórczości Jana Kochanowskiego. 
Przypomnij sobie fraszki i treny, 
powtórz wiadomości o środkach 
stylistycznych. Wykonaj test na 
wsipnet do 11.05. https://www.wsipnet.pl/

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

8.05. Temat: Czy o wojnie można 
opowiadać w formie komiksu? 
Zapoznaj się z tekstem w podręczniku 
s. 94-102. Wykonaj ustnie zad. 1, 4, 5, 
6, 7 s.94. 

Praca do kroniki szkolnej: Zrób 
fotoreportaz 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.

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

8.05. Temat: Powtórzenie wiadomości 
o lekturach. Przypomnij sobie fraszki, 
"Zemstę" i II cz. "Dziadów". Wykonaj 
test na wsipnet do 11.05. https://www.wsipnet.pl/

https://www.wsipnet.pl/
https://www.wsipnet.pl/
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04.05. matematyka J. 
Strzelecka-Włodarz 
kontakt: jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Dwusieczna kąta. W oparciu o 
podręcznik wykonaj zapis kolorowej 
notatki w zeszcie przedmiotowym. Co 
to jest dwusieczna kąta? Podr. str. 218 
rysunek i zapis I. DWUSIECZNA KĄTA. 
Półprostą dzieląca kąt na dwa kąty o 
jednakwych  miarach nazywamy 
dwusieczna kąta. Zauważ, że 
dwusieczna kąta leży na jego osi 
symetrii. II. KOSTRUKCJA 
DWUSIECZNEJ.  W oparciu o podr. str. 
219 wykonaj konstrkcję i opis 
konstrukcji zapisz w zeszycie. III. 
PUNKTY LEŻĄCE NA DWUSIECZNEJ 
KĄTA wykonaj rysunek z podr. str. 219 
rys. Punkty A, B, D, E leżą na 
dwusiecznej kąta. Dwusieczną kąta 
tworza wszystkie punkty tego kąta, 
które są jednakowo odległe od ramion 
kąta. Rozwiąż zad. z podr. str. 220 
zad. 1.  Oglądnij film.

https://www.youtube.com/watch?
v=BceqNvsE_K4

https://www.youtube.com/watch?
v=Obhsiiq4-Og

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

T: Dwusieczna kąta. Rozwiąż w 
zeszycie przedmiotowym zadania z 
podręcznika str. 220 zad. 2, 3.  
Oglądnij film. https://www.youtube.com/watch?

v=kKOnyL9pBzY

07.05. matematyka J. 
Strzelecka-Włodarz 
kontakt: jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Dwusieczna kąta. Rozwiąż w 
zeszycie przedmiotowym zadania z 
podręcznika str. 220 zad. 4, 5. 
Porównaj swoje rozwiązania z linkami 
do zadań. 

https://drive.google.
com/file/d/13uivTACvpxu5WzBcL
H2JX6FMLs8ppsS1/view?
usp=sharing

https://drive.google.
com/file/d/1GLJRxm2sMCzQMlJh8
g3L5UbwH6xSrEQm/view?
usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=BceqNvsE_K4
https://www.youtube.com/watch?v=BceqNvsE_K4
https://www.youtube.com/watch?v=Obhsiiq4-Og
https://www.youtube.com/watch?v=Obhsiiq4-Og
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https://drive.google.com/file/d/1GLJRxm2sMCzQMlJh8g3L5UbwH6xSrEQm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GLJRxm2sMCzQMlJh8g3L5UbwH6xSrEQm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GLJRxm2sMCzQMlJh8g3L5UbwH6xSrEQm/view?usp=sharing


m dla klasy 8a wychowawczyni: Elżbieta Dębska

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

08.05 matematyka J. 
Strzelecka-Włodarz 
kontakt: jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Symetria względem punktu. W 
opaciu o podręcznik str. 221-222 
wykonaj zapis notatki. Wykonaj zad. z 
podr. str. 222 zad. 1

08.05 matematyka J. 
Strzelecka-Włodarz 
kontakt: jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

W piątek otrzymacie na e-maila 
zadania z zestawu I - otwarte do 
rozwiązania. 

godzina z wychowawcą 
Elżbieta Dębska

Konstytucja 3 Maja. Zastanów się, 
jakie znaczenie ma obchodzenie 
rocznicy Konstytucji 3 Maja. 

Swoje rozważania o znaczeniu 
święta spróbuj przedstawić w 
dowolnej formie graficznej.

Wychowanie do życia w 
rodzinie Ewa Olkowska

Jeśli chcesz i masz ochotę, napisz mi swoje 
przemyślenia z obejrzanego filmu.

Wychowanie do życia w 
rodzinie Ewa Olkowska

Wykonaj ćwiczenie dotyczące 
Wartości. Link obok.

https://drive.google.com/open?
id=106arZpU2vqcE1VjghPp5qyjle
pZph99y

biologia  Ewa Olkowska   
biologiasp363@gmail.
com

Obejrzyj filmik Zmienność 
ekosystemów i utrwal sobie 
wiadomości  

https://www.youtube.
com/watch?v=aj0ZYU4GMYw

biologia  Ewa Olkowska   
biologiasp363@gmail.
com

Temat: Obieg materii. Obejrzyj filmiki i 
podręcznik https://www.youtube.

com/watch?v=PvWER2UZ11o

biologia  Ewa Olkowska   
biologiasp363@gmail.
com

Zycie pod ziemią 
https://www.youtube.com/watch?
v=37eVjVL3-BY

biologia  Ewa Olkowska   
biologiasp363@gmail.
com

 W ramach relaksu włącz i posłuchaj. Olek 
Grotowski i Małgorzata Zwierzchowska - 
Wykład o krążeniu materii

https://www.youtube.
com/watch?v=kMlnbW_Rq5Q

https://drive.google.com/open?id=106arZpU2vqcE1VjghPp5qyjlepZph99y
https://drive.google.com/open?id=106arZpU2vqcE1VjghPp5qyjlepZph99y
https://drive.google.com/open?id=106arZpU2vqcE1VjghPp5qyjlepZph99y
https://www.youtube.com/watch?v=aj0ZYU4GMYw
https://www.youtube.com/watch?v=aj0ZYU4GMYw
https://www.youtube.com/watch?v=PvWER2UZ11o
https://www.youtube.com/watch?v=PvWER2UZ11o
https://www.youtube.com/watch?v=37eVjVL3-BY
https://www.youtube.com/watch?v=37eVjVL3-BY
https://www.youtube.com/watch?v=kMlnbW_Rq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=kMlnbW_Rq5Q
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chemia 5-6.05 
Małgorzata Mańska   
mmanska@sp363.
onmicrosoft.com

Aminokwasy 
Zapoznać się z tematem str.182-185.
Po zapoznaniu się z materiałem (NIE 
ODSYŁAĆ)-Uczeń:
•        opisuje występowanie 
aminokwasów
•        opisuje budowę cząsteczek 
aminokwasów na przykładzie kwasu 
aminoetanowego (aminooctowego, 
glicyny)
•        definiuje aminokwasy
•        wskazuje grupy funkcyjne 
aminokwasów i podaje ich nazwy, 
wzory
•        opisuje właściwości fizyczne i 
chemiczne aminokwasów na 
przykładzie glicyny
•        opisuje właściwości 
aminokwasów.                                                           
Podsumowanie wiadomości o 
pochodnych węglowodorów- str.186-
187
•        zapisuje równanie reakcji 
kondensacji dwóch cząsteczek glicyny
•        wyjaśnia mechanizm 
powstawania wiązania peptydowego
•        wyjaśnia, czym są peptydy i 
polipeptydy
•        opisuje zastosowania 
aminokwasów.
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j.angielski M. Watts 
magda.watts.
mw@gmail.com

W tym tygodniu zrób test nr 3. 
Wykonaj go do piątku - w piątek 
widzimy się na lekcji przez ZOOM o 
godz. 11.45 - robimy słuchanie i 
zaraz po słuchaniu przesyłasz 
odpowiedzi do CAŁEGO TESTU (z testu 
otrzymasz ocenę) - karta pracy 
załączona również na TEAMS - kanał 
ogólny folder j. angielski gr. 1 test 3

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

Zrób kartę pracy w linku obok. Zadania 
sprawdzimy podczas lekcji na Zoom w 
czwartek o godz. 12.00 (karta pracy 
załączona również na TEAMS - kanał 
ogólny folder j. angielski gr. 1)

karta pracy - fragmentaryczne 
tłumaczenie

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

poniedziałek 11.05. godz. 13.00 
lekcja przez ZOOM - FOOD 
PRESENTATIONS (odoby, które jeszcze 
w przed zdalnym nauczaniem 
niezdążyły zaprezentować bądź 
otrzymały ocenę ndst)

fizyka Katarzyna 
Konczak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Wtorek: Sprawdzian wiadomości "Prąd 
elektryczny." 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:) 

https://drive.google.com/open?id=1H1-Z1XqSvu-mMNnDSen1QkmUvm7Gqyx4
https://drive.google.com/open?id=1zn2Wa0meADnLzuT0TEn0010lbP2r39hJ
https://drive.google.com/open?id=1zn2Wa0meADnLzuT0TEn0010lbP2r39hJ


m dla klasy 8a wychowawczyni: Elżbieta Dębska

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

fizyka Katarzyna 
Konczak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Fale mechaniczne - 
rozwiązywanie zadań.  Ćwiczymy 
poznane zależnośći z działu Spotkanie 
na zoomie link otrzymacie przez 
dziennik elektroniczny czwartek (7 
maja) godzina 14.00. 

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

Temat: Stany Zjednoczone - potęga 
gospodarcza świata, w podręczniku 
strony: 140-147. Co masz zrobić? 1. 
Obejrzyj filmik - link w komórce obok, 
15 minut. 2. Zrób ćwiczenia w zeszycie 
ćwiczeń dotyczące Kanady, USA i 
powtórzenia rozdziału Ameryka - 
strony od 63 do 70 - łatwe i 
przyjemne, krótkie ćwiczenia. Za 
tydzień o godzinie 11:45 (tak jak 
mamy geografię w planie) lekcja 
na ZOOMIE - link dostaniecie przez 
dziennik. Będziemy na tej lekcji 
sprawdzać wszystkie te ćwiczenia 
(strony 63-70), będzie okazja na 
dostanie plusa za aktywność czy nawet 
oceny.

https://www.youtube.com/watch?
v=8jDC1BiBZOY

wych. fiz. dziewcząt 
Agnieszka Sławińska 
aslawinska363@gmail.
com

Temat: Biegi sztafetowe. Zadanie: 
przeczytaj materiały podane w linku 
obok, wykonaj ćwiczenia w terenie, 
podaj różnicę i podobieństwa pomiędzy 
biegiem sztafetowym 4X100 m i 4X400 
m. 

https://drive.google.
com/file/d/10KDhkoWUcPwlmGM
tProxKE8ZxoXty104/view?
usp=sharing

Karta KRÓLOWEJ AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ

https://drive.
google.com/open?
id=19rM9Vm9U5sTy
L8EBq2XK1oXKlODO
72QV 

https://www.youtube.com/watch?v=8jDC1BiBZOY
https://www.youtube.com/watch?v=8jDC1BiBZOY
https://drive.google.com/file/d/10KDhkoWUcPwlmGMtProxKE8ZxoXty104/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10KDhkoWUcPwlmGMtProxKE8ZxoXty104/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10KDhkoWUcPwlmGMtProxKE8ZxoXty104/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10KDhkoWUcPwlmGMtProxKE8ZxoXty104/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq2XK1oXKlODO72QV
https://drive.google.com/open?id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq2XK1oXKlODO72QV
https://drive.google.com/open?id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq2XK1oXKlODO72QV
https://drive.google.com/open?id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq2XK1oXKlODO72QV
https://drive.google.com/open?id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq2XK1oXKlODO72QV
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Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Edukacja dla 
bezpieczeństwa, Tomasz 
Podgórski, edb2020@o2.
pl, Vulcan 

Temat: Uzależnienia cywilizacyjne. 
Zapoznaj się z prezentacją 
umieszczoną w linku. Za tydzień 
prześlę Wam test (na ocenę) dotyczący 
dwóch zagadnień: Zasady zdrowego 
stylu życia oraz uzależnienia 
cywilizacyjne. Przygotujcie się. Prezentacja

https://drive.google.com/file/d/1S_GRwke0dwOzgZnYvz6OizIbs87VQVWe/view

