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informatyka Elżbieta 
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Organizacja plików i folderów w Teams Proszę o zmianę nazwy 
folderów w TEAMS tak, 
aby nazwą było jedynie 
nazwisko ucznia, lub 
nazwisko a na końcu 
pierwsza literka imienia

środa 9:00-09:30 TEAMS 
środa 20/05/2020

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

Prezentacje na wybrany przez siebie 
temat - na zajęciach losujemy 
kolejność - zasady omówione na 
poprzednich zajęciach.

wtorek, środa, czwartek, 
godz. 12.00 - 12.40, ZOOM

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

Quizizz live - kartkówka - 
fragmentaryczne tłumaczenie. Przed 
wejściem na lekcję bądź już 
zalogowany na quizizz.com - tak jak 
poprzednio.

piątek godz. 12.00 - 12.40, 
ZOOM

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

test ósmoklasisty 4 - wykonaj test 
załączony obok. Słuchanie robimy 
wspólnie na lekcji w poniedziałek (25 
maja). Zaraz po słuchaniu wysyłacie 
mi cały test mailem na adres e-mail 
(tak jak przy poprzednich testach)

test 4 poniedziałek (25 maja) 
godz. 12.00, ZOOM

religia https://drive.google.
com/file/d/1A8cdnTJO4V4G
8_mgFV_LUdSzt-
a9g652/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1RboBbe9E2Yt-b0jyKEuMuvvNtCoptrpW
https://drive.google.com/file/d/1A8cdnTJO4V4G8_mgFV_LUdSzt-a9g652/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A8cdnTJO4V4G8_mgFV_LUdSzt-a9g652/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A8cdnTJO4V4G8_mgFV_LUdSzt-a9g652/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A8cdnTJO4V4G8_mgFV_LUdSzt-a9g652/view?usp=sharing
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19.05. Temat: Poprawność 
ortograficzna i interpunkcyjna w 
wypracowaniu - powtórzenie. 
Rozprawka to nie tylko teza, 
argumenty i przykłady literackie. 
Ważna jest też poprawność 
ortograficzna i interpunkcyjna. 
Zagadnienia do powtórzenia: 
podstawowe zasady ortograficzne (o:ó, 
ż:g, rz:r, ch:sz itd.), pisownia łączna i 
rozdzielna, odmiana rzeczowników 
sprawiających trudność ortograficzną, 
przecinek w zdaniu pojedynczym i 
złożonym, cudzysłów, myślnik, 
wielokropek oraz kropka (w zapisie 
skrótów, daty i liczebników). Wykonaj 
test nr 18 na Wsipnet do 25.05. 

https://www.wsipnet.pl/

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

20.05. Temat: Liryka, epika i dramat - 
ciąg dalszy powtórzenia. Przypomnij 
sobie pojęcia: epos, rodzaje rymów, 
rytmiczność tekstu, typy narracji,  
porównianie i porównanie homeryckie, 
epitet, ironia, inwokacja, apostrofa, 
rodzaje powtórzeń: refren, anafora. 
Wykonaj test nr 3 na Wsipnet do 
25.05.

https://www.wsipnet.pl/

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

21.05. Temat: Interpretacja tekstu 
literackiego - test powtórzeniowy. 
Powtórz pojęcia: apostrofa, patos, 
karykatura, archaizacja, dialektyzacja, 
deformacja, wyolbrzymienie 
(hiperbola). Wykonaj test nr 4 na 
Wsipnet do 25.05.

https://www.wsipnet.pl/

https://www.wsipnet.pl/
https://www.wsipnet.pl/
https://www.wsipnet.pl/
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21.05. Temat: "Czarnoksiężnik z 
Archipelagu" Ursuli Le Guin - powieść 
fantazy. Przeczytaj fragmenty w 
podręczniku s. 177-180. Zapisz w 
zeszycie cechy literatury fantazy. 
Zastanów się i zanotuj, dlaczego utwór 
U. Le Guin zaliczany jest do gatunku 
fantasy. Wykonaj ustnie zad. 1-6 s. 
180.

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

22.05. Temat: Świat fantazy, a 
problemy jednak nam bliskie. Wykonaj 
ustnie zad. 7-12 s. 180. Do jakich 
przemyśleń na temat człowieka, 
ważnych wartości, postaw życiowych 
skłonił Cię tekst "Czarnoksiężnik z 
Archipelagu"? Napisz dłuższą 
wypowiedź pisemną (co najmniej 130 
słów), nie zapomnij odwołać się do 
tekstu. Zapisz jako plik Word i wyśli do 
mnie.

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

22.05. Temat: Omówienie i poprawa 
rozprawek. Pocztą elektroniczną 
otrzymasz sprawdzoną rozprawkę. 
Przeanalizuj błędy i wyciągnij wnioski, 
jak pisać, aby w przyszłości podobnych 
uniknąć. Pytania możesz zadać 
podczas spotkania na Teams. 

Piątek godz. 10-10.30 
Teams

zajęcia z wychowawcą 
Elżbieta Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

Temat: Tolerowanie trudności - co 
wpływa na nasze opinie o innych? 
Wiesz już, że pierwsze wrażenia ze 
spotkania z innymi osobami mogą 
prowadzić do nieprawdziwych 
wyobrażeń o tych osobach i w 
konsekwencji wpływać na wzajemne 
stosunki. Zastanów się, jak tego 
uniknąć. 

Wykonaj plakat ilustrujący 
Twoje przemyślenia i 
zawierający wskazówki dla 
innych. Zapisz go jako plik 
jpg.
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Wychowanie Fizyczne 
chopcy Tomasz Borowski       
borowskit95@gmail.com

W związku z mozliwościa ćwiczeń na 
dworze zaleca sie dbac o własną 
"fizycznoiść" wtym celu proszę zrobić 
dwa marszobiegi po około 40-60 min w 
systemie 10 min, truchtu 10 min 
marszu                                     nadal 
wykonujemy ćwiczenia : -brzuszki , 
pompki , komandosy, supermeny - też 
dobrze by  było w terenie 

kanał youtube Tomasz 
Borowski

IO Montreal 1976  oglądamy 
film

https://www.youtube.
com/watch?v=i2l8jnvH6dw

Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj rozdziały: PRL pod 
rządami Gierka oraz Narodziny 
opozycji politycznej (28,29) 2. obejrzyj 
film (link obok) 3. opowiedz pisemnie 
w zeszycie na pytanie 1,2/180; 4/184

https://gwo.pl/historia-na-
ekranie-filmy-edukacyjne-
od-gomulki-do-gierka-p4630

obejrzyj film: codzienność w 
PRL

https://www.cda.
pl/video/47530497e/vfil
m

WOS Renata Krakowska 
historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj rozdziały: Organizacje 
międzynarodowe oraz Unia Europejska 
2. obejrzyj film (link obok) 3. 
odpowiedz pisemnie w zeszycie na 
pytanie 9/179

https://youtu.be/MmbS2O-
IVU8

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

Thema:Was ist deine 
Lieblingsjahreszeit?

Podręcznik, str 10 wtorek, lekcja online na 
Teams,godz.13.00

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

Test-rozdział 1 Test znajduje się w 
Teamsach w zakładce 
Zadania (Niemiecki 8a-ogólny) 
i jest zatytułowany Mit links 2-
Kapitel 1.Po jego wykonaniu 
należy go natychmiast  
odesłać do nauczyciela
(klikamy w ikonkę prześlij.) W 
przypadku jakiś problemów 
proszę o kontakt na czacie 
Teams.

fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Test na żywo w czwartek na lekcji 
"Prąd elektryczny"

cyklicznie czwartek g.
14.00, ZOO, link podam 
przez dziennik

https://www.youtube.com/watch?v=i2l8jnvH6dw
https://www.youtube.com/watch?v=i2l8jnvH6dw
https://gwo.pl/historia-na-ekranie-filmy-edukacyjne-od-gomulki-do-gierka-p4630
https://gwo.pl/historia-na-ekranie-filmy-edukacyjne-od-gomulki-do-gierka-p4630
https://gwo.pl/historia-na-ekranie-filmy-edukacyjne-od-gomulki-do-gierka-p4630
https://www.cda.pl/video/47530497e/vfilm
https://www.cda.pl/video/47530497e/vfilm
https://www.cda.pl/video/47530497e/vfilm
https://youtu.be/MmbS2O-IVU8
https://youtu.be/MmbS2O-IVU8
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fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Przegląd fal 
elektromagnetycznych. Obejrzyj film, 
link umieszczam obok, zrób notatkę, w 
której opiszesz każdy rodzaj fal. 
Uwzględnij wpływ na człowieka oraz 
ich  zastosowanie 

https://www.youtube.
com/watch?v=x8tJGv8sNQA

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

T: Środek symetri figury. Uczniowie 
rozwiazują zadania z podęcznika str.  - 
226 - 227 zad. 8, 9, 10, 11, 13. 

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

T: Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości - zadania uzupełniające. 
Uczniowie rozwiązuja zad. z 
podręcznika str. 230 zad. 2, 4, 6, 11, 
13

21.05 matematyka T:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 
- zadania uzupełniające. Uczniowie 
rozwiązują zadania w zeszytach 
przedmiotowych z podręcznika str. 231 
- 232 zad. 15, 18, 20, 25, 35

22.05 matematyka T: Praca kontrolna Symetrie. Praca 
zostanie wysłana na e-maila do 
uczniów. Po rozwiązaniu zadań 
uczniowie odsyłąją pracę do 
nauczyciela na e-maila: jadwiga.
strzelecka-wlodarz@szkolanr14.pl

22.05 matematyka dod T: Powtórzenie do egzaminu - 
rozwiązywanie zadań z Arkusza II.

lekcja on - line 8:00 - 8:45 
zoom

https://www.youtube.
com/watch?
v=OunQ6Zg1UWs&t=3927s

https://www.youtube.
com/watch?
v=0Ace5wW4NBM

https://www.youtube.com/watch?v=x8tJGv8sNQA
https://www.youtube.com/watch?v=x8tJGv8sNQA
https://www.youtube.com/watch?v=OunQ6Zg1UWs&t=3927s
https://www.youtube.com/watch?v=OunQ6Zg1UWs&t=3927s
https://www.youtube.com/watch?v=OunQ6Zg1UWs&t=3927s
https://www.youtube.com/watch?v=0Ace5wW4NBM
https://www.youtube.com/watch?v=0Ace5wW4NBM
https://www.youtube.com/watch?v=0Ace5wW4NBM
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j. angielski B. Baumert, 
angielski.sp363@gmail.
com

W linku obok znajduje się test typu 
egzaminacyjnego, który należy 
rozwiązać i przesłać odpowiedzi na 
jednej kartce do środy, 20.05. 
Rozwiązania zostaną podane na lekcji 
on-line. W Teamsach, na kanale 
angielski w zadaniach utworzyłam 
folder, gdzie będę Wam przesyłać 
dodatkowe ćwiczenia w celu utrwalania 
wiadomości. Nie są to ćwiczenia 
obowiązkowe i nie musicie wysyłać mi 
rozwiązań.

https://egis.com.
pl/files/4ba1677b/egz8_zest
aw3.pdf

czwartek, 12.00-12.40 j. 
angielski gr. 2. ZOOM, link 
zostanie wysłany poprzez 
dziennik elektroniczny.

Doradztwo zawodowe 
Agnieszka Szałaj 

W linku obok znajduje się film, 
obejrzyjcie go i odpowiedzcie na 
pytania umieszczone w Teams na 
kanale doradztwo zawodowe.

https://youtu.be/BoohNb-
BPPw

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

Środowisko przyrodnicze Australii i 
Oceanii; Ludność i gospodarka 
Australii. Strony: 152-167. Co masz 
zrobić? 1. obejrzyj filmik wstępny o 
Australli z łysym Panem (8 minut), 2. 
obejrzyj filmik o środowisku 
przyrodniczym Australii i Oceanii (15 
minut), 3. obejrzyj filmik o ludności i 
gospodarce Australii (11 minut). Linki 
w komórkach po prawej.

https://drive.google.
com/file/d/1JXH7v8JqTRDo
Sh9PGaHzTYbxhRirS_r5/vi
ew?usp=sharing

Praca domowa: zrób ćwiczenia do 
Australii, strony 71- 79, przygotuj się 
na sprawdzian. 

https://www.youtube.com/watch?
v=Xkh-mp06b9w

https://egis.com.pl/files/4ba1677b/egz8_zestaw3.pdf
https://egis.com.pl/files/4ba1677b/egz8_zestaw3.pdf
https://egis.com.pl/files/4ba1677b/egz8_zestaw3.pdf
https://youtu.be/BoohNb-BPPw
https://youtu.be/BoohNb-BPPw
https://drive.google.com/file/d/1JXH7v8JqTRDoSh9PGaHzTYbxhRirS_r5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JXH7v8JqTRDoSh9PGaHzTYbxhRirS_r5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JXH7v8JqTRDoSh9PGaHzTYbxhRirS_r5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JXH7v8JqTRDoSh9PGaHzTYbxhRirS_r5/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Xkh-mp06b9w
https://www.youtube.com/watch?v=Xkh-mp06b9w
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Za tydzień kahoot test - Kanada + 
USA + Australia i Oceania (strony 
132-168), link do Kahoota będzie 
tutaj, czyli w planerze na następny 
tydzień -> pamiętaj, że podajesz 
wyłącznie nazwisko i klasę, np. 
Kowalski8A, żadne nicki. Deadline 
to wtorek 26.05., godzina 12:00 - 
o 12:00 musisz najpóźniej 
skończyć test, więc nie zaczynaj 
później jak o 11:30!

https://www.youtube.
com/watch?
v=lU0CLNwvwYM

EDB, Tomasz Podgórski, 
edb2020@o2.pl, 
office365, vulcan

Temat: Bezpieczny obywatel, 
bezpieczny naród, bezpieczne 
państwo. Zapoznaj się z tematem w 
podręczniku s. 8-12. Obejrzyj film, 
który przesyłam.

Film-Bezpieczeństwo 
narodowe Polski

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

Nie wszyscy jeszcze powtórzyli sobie 
materiał z ekosystemu w 
udostępnionym przeze mnie materiale 
na epodręcznikach, zrób to.

biologia   Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.
com

Zaloguj się na quizizz pod własnym 
imieniem, pierwszą i drugą literą 
nazwiska, kod do gry podam przez 
dziennik w środę. Będziesz miał tylko 
jedno podejście i określony czas na 
wykonanie zadania. Test będzie ważny 
2 dni.

wychowanie do życia w 
rodzinie Ewa Olkowska

Obejrzyj film" Było sobie życie - 
Narodziny"

https://www.cda.
pl/video/292827039

wychowanie fizyczne 
dziewcząt Agnieszka 
Sławińska 
aslawinska363@gmail.
com

Temat: Tętno spoczynkowe i 
wysiłkowe- pomiar. Zapoznaj sie z 
materiałem z linka obok. Wykonaj 
próbę Ruffiera. Zastosuj zasadę 
3X30X130. 

https://drive.google.
com/file/d/1Dj0mM_bewK2c
xL5bnnZLBSAS9qAOH75Z/
view?usp=sharing

Kontynuacja KARTY 
KRÓLOWEJ AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ- zdjęcie gotowej 
karty odeślij na adres 
aslawinska363@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=lU0CLNwvwYM
https://www.youtube.com/watch?v=lU0CLNwvwYM
https://www.youtube.com/watch?v=lU0CLNwvwYM
https://sp363.sharepoint.com/sites/8A431/Shared%20Documents/EDB/bezpieczenstwo.mp4
https://sp363.sharepoint.com/sites/8A431/Shared%20Documents/EDB/bezpieczenstwo.mp4
https://www.cda.pl/video/292827039
https://www.cda.pl/video/292827039
https://drive.google.com/file/d/1Dj0mM_bewK2cxL5bnnZLBSAS9qAOH75Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dj0mM_bewK2cxL5bnnZLBSAS9qAOH75Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dj0mM_bewK2cxL5bnnZLBSAS9qAOH75Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dj0mM_bewK2cxL5bnnZLBSAS9qAOH75Z/view?usp=sharing
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j. niemiecki, Maria 
Adamczyk, 
niemiecki1sp363@wp.pl

Przypomnij sobie odmianę 
czasowników modalnych. Ułóż pięć 
zdań z czasownikiem modalnym i 
obowiązkiem domowym. Pamiętaj o 
szyku zdania. Nie przesyłaj rozwiązań, 
sprawdzimy je na piątkowej lekcji.

https://blog.fiszki.pl/wp-
content/uploads/niemieckie-
czasowniki-modalne-tabela-
1.pdf

cyklicznie: piątek, 13:00 - 
13:40, Teams

Zadanie dodatkowe, dla 
chętnych, odmiana 
czasowników modalnych. 
Screen rozwiązania proszę 
przesłać na maila.

https://niemiecki.ang.
pl/cwiczenia/1569/czas
owniki-modalne-
odmiana

chemia - Małgorzata 
Mańska 
mmanska@sp363.
onmicrosoft.com

19-20.05 Białka (2h)Białka 
Zapoznać się z treścią str.196-201.
Zapoznać się z doświadczeniami.
Przypomnieć sobie pojęcie –koloidy.
Zrobić notatkę w zeszycie. BEZ 
ODSYŁANIA.
1)        Występowanie.
2)        Funkcje w organizmie.
3)        Definicja białek.
4)        Skład  pierwiastkowy:
a)        pierwiastki we wszystkich 
białkach
b)        w niektórych białkach
5)        Podział białek: a)…b)…
6)        Właściwości białek. (pkt bez 
notatki)
7)        Zol, żel , procesy przemian str.
200.
8)        Koagulacja, peptyzacja, 
denaturacja, wysalanie białek 
(definicje)
9)        Wykrywanie białek: reakcja 
ksantoproteinowa

informatyka Elżbieta 
Białek

Organizacja plików i folderów w Teams Proszę o zmianę nazwy 
folderów w TEAMS tak, 
aby nazwą było jedynie 
nazwisko ucznia, lub 
nazwisko a na końcu 
pierwsza literka imienia

środa 9:00-9:30 Teams 
20/05/2020

https://blog.fiszki.pl/wp-content/uploads/niemieckie-czasowniki-modalne-tabela-1.pdf
https://blog.fiszki.pl/wp-content/uploads/niemieckie-czasowniki-modalne-tabela-1.pdf
https://blog.fiszki.pl/wp-content/uploads/niemieckie-czasowniki-modalne-tabela-1.pdf
https://blog.fiszki.pl/wp-content/uploads/niemieckie-czasowniki-modalne-tabela-1.pdf
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1569/czasowniki-modalne-odmiana
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1569/czasowniki-modalne-odmiana
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1569/czasowniki-modalne-odmiana
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1569/czasowniki-modalne-odmiana

