
m dla klasy 8a wychowawczyni: Elżbieta Dębska

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe 
i rozszerzające
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język polski 1. Analiza egzaminu próbnego z 11 marca (wynik 
procentowy jest wpisany do dziennika);   2. W tym 
tygodniu powtarzamy fonetykę: głoska a litera, 
klasyfikacja głosek, upodobnienia fonetyczne, 
sylaba, akcent wyrazowy;  3. Pierwsze spotkanie z 
Małym Księciem; 4. Codziennie powtarzamy do 
egzaminu, korzystając z materiałów komisji 
egzaminacyjnej.

1.  Na swoją pocztę 
otrzymacie arkusz 
egzaminacyjny i klucz 
odpowiedzi do 
samodzielnej analizy;   2. 
Materiały do powtórzenia i 
utrwalenia zagadnień z 
fonetyki otrzymacie pocztą 
elektroniczną:   3. Również 
pocztą elektroniczną 
otrzymacie kartę pracy na 
temat lektury. 

dziennik elektroniczny; 
elzbieta-debska@o2.pl

Elżbieta Dębska

historia 1. Obejrzyj film A. Wajdy: Człowiek z marmuru 
https://www.cda.pl/video/39795708e 2. Moja 
gazeta - lata 50 i 60 -te; 3. Obejrzyj te materiały 
http://platforma.historiadlapolonii.
pl/lessons/hzd/65/1 

odwiedź wirtualne muzeum 
Powstania Warszawskiego 
https://www.1944.
pl/artykul/wirtualne-
muzeum,4828.html 

Przeslij wykonaną przez 
siebie gazeta (maksymalnie 
2 strony A-4. Nadaj tytuł, 
napisz kilka krótkich 
artykułów, wklej zdjęcia, 
napisz recenzję z filmu 
Wajdy. Całość ma 
zachęcać do przeczytania. 
Artykuły mają dotyczyć 
tematów zadanych w 
zeszłym tygodniu czyli  18, 
25,26. Praca może być 
wykonana ręcznie i 
zrobione screany. Całość 
proszę wysłać na pocztę do 
poniedziałku 30 marca. 
Pamietaj o dokładnym 
podpisaniu się i podaniu 
klasy.

dziennik elektroniczny; 
historia.krakowska@gmail.
com

Renata Krakowska

biologia 1. Wypełnione kart prześlij mi na mail ( z 
poprzedniego tygodnia)

biologiasp363@gmail.com Ewa Olkowska

biologia 1. Wejdź na stronę epodręczniki Współpraca 
między gatunkami   2.Obejrzyj fim " Symbioza w 
rafie koralowej"      3. Rozwiąż zadanie - 
mutualizm i komensalizm ( zrób screen i prześlij na 
mail) https://learningapps.org/9562273        

wykonaj doświadczenie - 
zależności wewnątrz 
gatunkowe  https://drive.
google.com/open?id=1K-
MxfKa65Phd9i-
t6AHlNSwhsaZ0lf-P 

podręcznik,   epodręcznik biologiasp363@gmail.com   
dziennik elektroniczny

Ewa Olkowska

biologia linki https://epodreczniki.pl/a/wspolpraca-miedzy-
gatunkami/DoyBZxjoO

https://drive.google.
com/open?id=1K-
MxfKa65Phd9i-
t6AHlNSwhsaZ0lf-P

https://epodreczniki.pl/a/wspolpraca-miedzy-gatunkami/DoyBZxjoO
https://epodreczniki.pl/a/wspolpraca-miedzy-gatunkami/DoyBZxjoO
https://drive.google.com/open?id=1K-MxfKa65Phd9i-t6AHlNSwhsaZ0lf-P
https://drive.google.com/open?id=1K-MxfKa65Phd9i-t6AHlNSwhsaZ0lf-P
https://drive.google.com/open?id=1K-MxfKa65Phd9i-t6AHlNSwhsaZ0lf-P
https://drive.google.com/open?id=1K-MxfKa65Phd9i-t6AHlNSwhsaZ0lf-P
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biologia linki https://pl.khanacademy.org/partner-content/cas-
biodiversity/exploring-ecosystems/v/exploring-
ecosystems-coral-reef-symbiosis-california-academy-of-
sciences

wos 1. wykonaj ulotkę wyborczą 2. obejrzyj 
przezentację https://www.youtube.com/watch?
v=gA8lFhhiaFg

W związku z tym, że prace 
nie mogą być wykonane 
grupowo (jak zakładaliśmy 
wcześniej) proszę aby 
każdy przygotował (zgodnie 
z przydzielonym tematem w 
grupie) własną ulotkę 
wyborczą danego 
kandydata na prezydenta. 
Całość nie może 
przekraczać 1 kartki A4 
(praca może być wykonana 
ręcznie i przesłany screan). 
W ulotce ma się znaleźć 
kilka słów o kandydatcie 
(aby nie cały życiorys), kilka 
punktów z programu, hasła 
wyborcze i coś czym 
zachęcicie do głosowania. 
Szata graficzna ma 
zanczenie. Proszę przesłać 
całość do 30 marca na 
pocztę. Pamietaj o 
dokładnym podpisaniu sie i 
podaniu klasy.

dziennik elektroniczny;
historia.krakowska@gmail.
com

Renata Krakowska

tydzień II 23.03-27.03

język niemiecki karta pracy https://drive.google.
com/open?
id=1e7iF9XkJ696Stf47Sa2L
Lb1iWyXYlk99

dziennik elektroniczny lub 
kasia7363@gmail.com

Katarzyna Gawlicka-Lucima

https://pl.khanacademy.org/partner-content/cas-biodiversity/exploring-ecosystems/v/exploring-ecosystems-coral-reef-symbiosis-california-academy-of-sciences
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https://pl.khanacademy.org/partner-content/cas-biodiversity/exploring-ecosystems/v/exploring-ecosystems-coral-reef-symbiosis-california-academy-of-sciences
https://drive.google.com/open?id=1e7iF9XkJ696Stf47Sa2LLb1iWyXYlk99
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religia czekam na zaległą pracę, którą mieliście oddać do 
16 marca, przypomnę że miała dotyczyć postawy 
Daniela z:  http://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.
php?id=758&werset=29#W29. Tematem pracy 
jest: "Moje przemyślenia na temat postawy Daniel 
wobec rozkazu króla" Pracę proszę przesłać na 
dziennik elektroniczny lub maila. Zdolni 
artystycznie mogą narysować scenę zamiast pisać i 
zdjęcie wysłać mi na pocztę: "Daniel w jaskini 
lwów".

http://biblia.deon.
pl/2010/rozdzial.php?
id=758&werset=29#W2
9.

dziennik elektroniczny, 
marek.chroscik@gmail.

com

wf Chłopcy Dbać o zdrowie i kondycję fizyczną - codziennie 
wykonąć 2 obwody : 1.Bieg w miejscu , 
boksowanie około 5 min
https://www.youtube.com/watch?v=KFH5TUbtn1I

2.Cwiczenia w czasie biegu skłony, podskoki, 2-3 
min
https://www.youtube.com/watch?v=i8WQsnYUxxE

3.skłony w rozkroku 10,10.10
https://www.youtube.com/watch?v=m-Ntql5Mwjc

4. Podpór tyłem minuta co 10 sek zmiana nogi
https://www.youtube.com/watch?v=3qcBY_nshY8

5.Brzuszki z piłką 20
https://www.youtube.com/watch?
v=yGEKpZR_NSM

6.Pompki 20-30
https://www.youtube.com/watch?v=yNUhGrDwilc

7.Legionista - 12 powtórzeń
https://www.youtube.com/watch?v=46-
gRwWevK8

8.Podpór na przedramieniu bokiem 30sek.na 
stronę
https://www.youtube.com/watch?v=XnyI3RlhFxs

Oglądamy film o Igrzyskach 
oimpijskich  :https://www.
youtube.com/watch?
v=Kx8mGG7KYBk&t=2s 
poecam bardzo dobry !

facebook Tomasz 
Borowski

Tomasz Borowski

http://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.php?id=758&werset=29#W29.
http://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.php?id=758&werset=29#W29.
http://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.php?id=758&werset=29#W29.
http://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.php?id=758&werset=29#W29.
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Edukacja dla bezpieczeństwa Przypominam o przesłaniu do mnie pracy zadanej 
dnia 16.03. nt. Zwichnięcia i złamania. Dziękuję 
uczniom, którzy to zrobili. Temat na kolejne 
zajęcia (23.03.) to: Tamowanie krwawień i 
krwotoków (podręcznik s. 95-98). Proszę 
opracować pytanie 2 s. 98 z podręcznika i przesłać 
na pocztę elektroniczną do dnia 30 marca.

https://www.szkolenia-
bhp24.pl/aktualnosci/film-
krwotok-z-nosa

dziennik elektroniczny, 
edb2020@o2.pl

Tomasz Podgórski

geografia przeczytaj w rozdziale 4. temat 3. W Amazonii - 
str. 116-121. Zrób także ćwiczenia do tego tematu 
w zeszycie ćwiczeń - str. 53-56 - jeśli podręcznik i 
ćwiczenia zostawiłeś w szkole, skontaktuj się ze 
mną przez dziennik elektroniczny - mogę Ci wysłać 
zdjęcia ćwiczeń i podręcznika na maila. Możesz też 
poprosić kolegę / koleżankę z klasy o przesłanie 
zdjęć odpowiednich stron np. za pomocą 
messengera, żeby mieć dostęp do materiałów.

https://www.gry-
geograficzne.pl/

ćwiczenia zostaną 
sprawdzone po powrocie 
do szkoły w drugiej połowie 
kwietnia - jeśli zaś 
kwarantanna zostanie 
przedłużona, umówimy się 
na wideokonferencję.

dziennik elektroniczny Marek Karaś

wych. fiz. dziewcząt Wykonaj obwód stacyjny conajmniej 4 razy w 
tygodniu. Wyniki zapisz by móc porównać je po 
tygodniu. Instrukcję otrzymasz w VULCANIE. 

Konkurs na KRÓLOWĄ 
AKTYWNOSCI 
FIZYCZNEJ. Zanotuj 
podjęta aktywnośc fizyczna 
na karcie Królowej. Za 
uzyskane wyniki otrzymasz 
nagrodę. 

Obwód stacyjny 
https://drive.google.
com/open?id=1w-
q24ao78fI1sh08T13yzd6AL
89aZOwf
Karta Królowej Aktywności 
Fizycznej
https://drive.google.
com/open?
id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq
2XK1oXKlODO72QV

VULCAN,  
aslawinska363@gmail.

com

Agnieszka Sławińska

matematyka 23.03. Czytanie diagramów. Uczniowie w oparciu o 
podręcznik anaizują przykłady z podr. str. 134-
135. Wykonują zadania  podręcznika str. 136-137 
zad. 1, 2, 4.

https://www.youtube.
com/watch?v=msyy-
WTr7Fc https://www.
youtube.com/watch?
v=Qa3qOlQzPWQ

dziennik elektroniczny J. Strzelecka-Włodarz

matematyka dod
fizyka Temat: Wędrujące bieguny. Przeczytaj teskt z 

podręcznika str.104, 105. Zrób pytania do tekstu 
na stronie 105, 106. Wejdz na platformę scholaris 
obejrzyj filmiki, a następnie zrób zadania 1,2,3 str 
46 z zeszytu ćwiczeń. Przeslij zdjęcia wykonanej 
pracy do 27 marca 

http://www.scholaris.
pl/zasob/57886?eid[]
=GIM&sid[]
=FIZ4&bid=0&iid=&query=fi
zyka+magnesy&api=

konczakatarzyna@gmail
.com

Katarzyna Konczak

https://www.szkolenia-bhp24.pl/aktualnosci/film-krwotok-z-nosa
https://www.szkolenia-bhp24.pl/aktualnosci/film-krwotok-z-nosa
https://www.szkolenia-bhp24.pl/aktualnosci/film-krwotok-z-nosa
https://www.gry-geograficzne.pl/
https://www.gry-geograficzne.pl/
http://www.scholaris.pl/zasob/57886?eid[]=GIM&sid[]=FIZ4&bid=0&iid=&query=fizyka+magnesy&api=
http://www.scholaris.pl/zasob/57886?eid[]=GIM&sid[]=FIZ4&bid=0&iid=&query=fizyka+magnesy&api=
http://www.scholaris.pl/zasob/57886?eid[]=GIM&sid[]=FIZ4&bid=0&iid=&query=fizyka+magnesy&api=
http://www.scholaris.pl/zasob/57886?eid[]=GIM&sid[]=FIZ4&bid=0&iid=&query=fizyka+magnesy&api=
http://www.scholaris.pl/zasob/57886?eid[]=GIM&sid[]=FIZ4&bid=0&iid=&query=fizyka+magnesy&api=
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fizyka http://www.scholaris.
pl/zasob/57886?eid[]
=GIM&sid[]
=FIZ4&bid=0&iid=&query=fi
zyka+magnesy&api=

j. angielski Zrób następujące zadania z repetytorium: zad. 6, 7 
str. 31, zad.3, 4 str. 32, zad. 3,4,6 s. 33, zad. 
1,2,3,4,6 str. 35. Prześlij mailem rozwiązanie 
zadania 5 ze strony 36 (blog / e-mail)

proszę, abyś treść zadania 
5 wysłać w formie maila na 
adres podany obok (termin 
wykonania zadania 
28.03.20)

magda.watts.
mw@gmail.com

Magdalena Watts

j. angielski Ćw. 10 str. 75 - napisz maila Proszę o przesłanie pracy w 
formie maila na podany 
obok adres 

angielski.sp363@gmail.
com

Barbara Baumert

język niemiecki https://youtu.be/E1QHAWdAk8A bardzo proszę skupić się na 
Akkusativ, skopiować sobie 
do zeszytu tabelkę odmiany 
zaimka zwrotnego

niemiecki1sp363@wp.pl 
dziennik elektroniczny

Maria Adamczyk

doradztwo zawodowe http://www.doradcy-wroclaw.
pl/attachments/article/111/Test%20inteligencji%
20wielorakiej.pdf?
fbclid=IwAR2FnTg_OwPWvb6TS67UAQG145czm9OJlcvF
l5pO3QCb_jWD5iW2rF9Bbq8

proszę o informację 
zwrotną, w jakim obszarze 
masz najwięcej punktów

aszalaj@wp.pl Agnieszka Szałaj

http://www.scholaris.pl/zasob/57886?eid[]=GIM&sid[]=FIZ4&bid=0&iid=&query=fizyka+magnesy&api=
http://www.scholaris.pl/zasob/57886?eid[]=GIM&sid[]=FIZ4&bid=0&iid=&query=fizyka+magnesy&api=
http://www.scholaris.pl/zasob/57886?eid[]=GIM&sid[]=FIZ4&bid=0&iid=&query=fizyka+magnesy&api=
http://www.scholaris.pl/zasob/57886?eid[]=GIM&sid[]=FIZ4&bid=0&iid=&query=fizyka+magnesy&api=
http://www.scholaris.pl/zasob/57886?eid[]=GIM&sid[]=FIZ4&bid=0&iid=&query=fizyka+magnesy&api=
https://youtu.be/E1QHAWdAk8A
http://www.doradcy-wroclaw.pl/attachments/article/111/Test%20inteligencji%20wielorakiej.pdf?fbclid=IwAR2FnTg_OwPWvb6TS67UAQG145czm9OJlcvFl5pO3QCb_jWD5iW2rF9Bbq8
http://www.doradcy-wroclaw.pl/attachments/article/111/Test%20inteligencji%20wielorakiej.pdf?fbclid=IwAR2FnTg_OwPWvb6TS67UAQG145czm9OJlcvFl5pO3QCb_jWD5iW2rF9Bbq8
http://www.doradcy-wroclaw.pl/attachments/article/111/Test%20inteligencji%20wielorakiej.pdf?fbclid=IwAR2FnTg_OwPWvb6TS67UAQG145czm9OJlcvFl5pO3QCb_jWD5iW2rF9Bbq8
http://www.doradcy-wroclaw.pl/attachments/article/111/Test%20inteligencji%20wielorakiej.pdf?fbclid=IwAR2FnTg_OwPWvb6TS67UAQG145czm9OJlcvFl5pO3QCb_jWD5iW2rF9Bbq8
http://www.doradcy-wroclaw.pl/attachments/article/111/Test%20inteligencji%20wielorakiej.pdf?fbclid=IwAR2FnTg_OwPWvb6TS67UAQG145czm9OJlcvFl5pO3QCb_jWD5iW2rF9Bbq8

