wychowawczyni: Elżbieta Dębska

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

Zadania podstawowe

chemia Małgorzata
Mańska

szereg homologiczny kwasów
karboksylowych:-napisz wzór kwasu
octowego -zaznacz i nazwij grupę
funkcyjną -napisz wzór sumaryczny
kwasu karboksylowego o 1 atomie
węgla, podaj jego nazwę zwyczajową i
systematyczna. Zapoznaj się z
tematem nr 28 -podręcznik. Zrób
zadania 1,2,5 i zadania z początku.

język niemiecki,
Katarzyna GawlickaLucima, Vulcan albo
kasia7363@gmail.com

Obejrzyj filmik o czasowniku
rozdzielnie złożonym.Wykonaj do niego
notatki.W ramach zadania , które
należy odesłać Frau G-L, należy
wykonać ćwiczenie z filmiku(przykład z
myszką, mężczyzną i wiewiórką, a
także dodać własne dwa przykłady.
Każdy uczeń ma mieć 2 własne
przykłady:)!(Zdania w czasie
przeszłym Was nie dotyczą!)

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
zadanie 4 str.160

https://gerlic.pl/niemiecki-wpare-minut-odcinek-28czasowniki-rozdzielniezlozone/
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linki do zadań
podstawowych

geografia, Marek Karaś,
vulcan albo karasmarek@wp.pl

obejrzyj filmik o Ludności Ameryki (ok. https://www.youtube.
11 minut) - link znajdziesz w komórce com/watch?
obok, a potem zrób ćwiczenia, str. 57- v=wfxMmduwkVE
59 w zeszycie ćwiczeń

WF chłopcy Tomasz
dbać o kondycję fizyczną , proponuje
Borowski na ten tydzień 4 proste cwiczenia
borowskit95@gmail.com które wykonujemy w 3 seriach rano
oraz po południu - 20 pompek , 20
przysiadów , 20 brzuszków -w pozycji
leżącej, 15 komandosów kto ma
drążek ten również sie podciąga 5-6
razy

praca na zaliczenie w
powerpoincie prezentacja
max 7-8 slajdów - "MÓJ
ULUBIONY SPORT" termin
do 12 Kwietnia 2020 na
pocztę borowskit95@gmail.
com

religia

https://drive.google.
com/file/d/16xT9mi3R752m
o0ptSTNDgfSXF7ijwnDc/vie
w?usp=sharing

całość materiału w dokumencie word
(link podany w tabeli obok)

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
Jeśli chcesz, doskonal
https://www.gryznajomość mapy, bo bez niej geograficzne.pl/
zginiesz na geografii w
liceum - ostrzegam z racji
własnych obserwacji:-)
Dlatego polecam link obok.
Można wysłać screena na
messengerze w grupie
geograficznej 8a SP363,
pokazując mi, co się zrobiło.
Wysłanie screenów może
odbyć się także na maila
karas-marek@wp.pl
jak ktoś może wiecej to sobie
utrudnia ćwiczenia
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wf dziewcząt

Zapoznaj sie z przepisami piłki
siatkowej, dla sprawdzenia zagraj w
przygotowany specjalnie dla Ciebie
KAHOOT, rozegraj sety w piłce
siatkowej i zanotuj wynik. Wyniki
uzyskane prześlij na e-mail do 6.04.
Pamietaj udział w grze to także
działanie na rzecz królowej
aktywności:)

Edukacja dla
Podstawowe zasady postępowania
bezpieczeństwa, Tomasz ratownika na miejscu wypadku
Podgórski, Vulcan,
edb2020@o2.pl

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://drive.google.
kontynuacja karty
com/file/d/1R138TzCgmxoE KRÓLOWEJ AKTYWNOŚCI
rludihC47kbMijgznDej/view? FIZYCZNEJ
usp=sharing

https://epodreczniki.
pl/a/podstawowe-zasadypostepowania-ratownika-namiejscuwypadku/DkFXLFGg8
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linki do zadań
podstawowych

język polski Elżbieta
Dębska elzbietadebska@o2.pl i dziennik
elekroniczny

http://wsipnet.pl/
1. Egzamin próbny.
2. W drogę z
kluczem wędrownych ptaków.
Wędrówka Małego Księcia. Wykonaj w
zeszycie ćw. 4, 5, 7 s.172
(podręcznik).
3. Smutne wyniki
konfrontacji, czyli świat dzieci i świat
dorosłych. Wykonaj w zesztycie kartę
pracy, którą otrzymasz pocztą
elektroniczną. Prześlij jej zdjęcie na
mój adres.
4. W tej książce
wszystko jest znakiem. O symbolach w
"Małym Księciu". Wykonaj w zeszycie
ćw. 9, 10, 11 s.172 (podręcznik). 5.
O przyjaźni i miłości według Małego
Księcia. Wykonaj w zesztycie kartę
pracy, którą otrzymasz pocztą
elektroniczną. Prześlij jej zdjęcie na
mój adres. Wykonaj zadania na
wsipnet. 6. W oczekiwaniu na sukces.
Przeczytaj w podręczniku "Artystę" S.
Mrożka (s.162-164). Wykonaj w
zesztycie kartę pracy, którą otrzymasz
pocztą elektroniczną. Wykonaj w
zeszycie ćw. 8 s.164 (podręcznik).
Prześlij zdjęcie swoich prac na mój
adres.

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
1.W Japonii znajduje się
muzeum Małego Księcia.
Przeczytaj o nim na stronach
internetowych poświęconych
Antoinemu de SaintExupéry'emu. Stwórz ulotkę
reklamującą to miejsce.
Pamiętaj o estetyce,
atrakcyjności i poniższych
elementach: slogan
reklamowy, podanie istotnych
informacji o muzeum,
wskazanie korzyści
wynikających z przyjścia do
muzeum, nakłanianie
(perswazja), wskazanie,
gdzie można szukać
dodatkowych informacji.
Wyślij na mój adres.
2. Wykonaj ćw. 7 s.164
(podręcznik). Wyślij jako
załącznik Word na mój adres.
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j. angielski M. Watts,
email: magda.watts.
mw@gmail.com,
dziennik elektroniczny,
w poniedziałek 6
kwietnia o godz. 10.00
zapraszam na
konsultacje online z
nauczycielem przez
aplikację zoom informacje jak działa
zoom oraz zaproszenie
na konsultacje podam
przez dziennik
elektroniczny na adres
rodzica i ucznia
(konsultacje nie są
obowiązkowe)

1. Próbny egzamin ósmoklasity
(trzymam kciuki), 2. repetytorium:
zad. 4, 5/38, zad. 6,7,8,9/39

fizyka Katarzyna
Konczak
konczakaktarzyna@gmai
l.com

Do czego służy elektromagnes i jak jest
zbudowany.
Obejrzyj film Wykonaj: zadanie 4 str. 49zeszyt ćwiczeń,Zadanie 1 str.96 –
podręcznik. Prześlij do mnie odpowiedzi
do 6.04 do godziny 12.00

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
zad 10/39 - treść maila wyślij
na mój adres e-mail

https://www.youtube.
com/watch?v=VTNTokzGZF0

Dla chętnych: Wykonaj
doświadczenie z podręcznika
str. 96 według instrukcji- zrób
zdjęcie z doświadczenia i
odpowiedz na pytania
zawarte w instrukcji
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historia Renata
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. W ramach powtórzenia zrób test s.
127-128 i prześlij odpowiedzi. 2.
pobierz wymagania do pracy klasowej.
3. Przeczytaj rozdział 19 (nowa mapa
świata - dekolonizacja i wykonaj w
zeszycie pyt. 1,2,3,4/135.

wos Renata Krakowska
historia.
krakowska@gmail.com

Codziennie od wtorku 30.03 do
niedzieli 05.04 przeglądaj wiadomości
na dostępnych serwisach i napisz
"prasówkę" z wiadomości ze świata.
Maksymalnie 2 strony A4. Proszę nie
dzielić na dni tylko na problemy
(informacje). 1 problem - 1 akapit.

historia Renata
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

link do e-podręcznika

bologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

Czekam na zaległe prace, sprawdź czy
odesłałeś do mnie wszystko. Czekam
do 31.03

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

Powtórzmy sobie zależności między
organizmami

linki do zadań
podstawowych
https://drive.google.
com/file/d/1vqBVF3wEv4bZ
1oDSkD_iMs-B_KRy7Pz/view?usp=sharing

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
1. zajrzyj do e-podręcznka
(temat proces dekolonizacji)
oraz obejrzyj film
dokumentalny 2. dla
chetnych krótka prezentacja
multimedialna (max 12
slajdów z podaniem źródeł) o
Nelsonie Mandeli. I prześlij tę
prezentację do poniedziałku
6 marca.
zajrzyj do e-podrecznika
(temat Kto tu rządzi - orgny
władzy w III RP)

https://www.cda.
pl/video/13066103e

https://epodreczniki.
pl/a/kto-tu-rzadziorgany-wladzy-w-iiirp/DKQ6RU4QX

https://epodreczniki.
pl/a/procesdekolonizacji/D1A12YJ
vn

https://drive.google.
com/open?
id=14T8L9NUxKJfuCHbVZmvfs9cG8K2fV1A
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biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

W ramach powtórzenia wykonaj Kartę
pracy, odeślij na mail do 7.04

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

W czasach gdy hiegiena
jest najważniesza
proponuję wykonanie
mydła, przepis obok,
pochwal się czy się udało
Notatka do zapisu wysłana https://www.youtube.
T: Obliczanie prawdopodobieństw.
na emaila uczniów https:
com/watch?
Przeczytaj informację z podrecznika
//www.youtube.com/watch? v=f0dVVf0g9Uk&list=PLUch
str.142-143. Wykonaj zadania podr.
v=7Y1ns_HLZow&list=PLUc O7GuOkaANgnxFSstr. 143 zad. 1, 2, 3. Wyślij notatkę
G2Cacqas54HqR7&index=3
zadania do sprawdzenia nauczycielowi. hO7GuOkaANgnxFSG2Cacqas54HqR7
https://www.youtube.
T: Obliczanie prawdopodobieństw.
Wykonaj zadania podr. str. 144 zad. 4- com/watch?
6. Oglądnij film bez diagramów Venny, v=UzlLMJiyeWM&list=RDC
MUCQYPNNQExri6AG5Nm
czyli ok. 8minut.
QjmvNg&start_radio=1&t=1
8
https://www.youtube.
T: Statystyka. Oglądnij wszystkie filmy https://www.youtube.
com/watch?v=FAiu80vIflY
com/watch?
i zapisz w zeszycie wnioski.
v=6AhFNkHWyu8

matematyka 30.03
Jadwiga StrzeleckaWłodarz jadwiga.
strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl
matematyka 01.04
Jadwiga StrzeleckaWłodarz jadwiga.
strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl
matematyka 02.04
Jadwiga StrzeleckaWłodarz jadwiga.
strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://drive.google.
com/open?id=1FI0Mrq0dGSJ8wmrsB5eGQ
Di0L3a1L5F
https://drive.google.
com/open?
id=1abQRGtWXXUJ0_0w_BxqY2J
2wEc1swP2

https://www.youtube.
com/watch?
v=W7RPfLwQKHg
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matematyka 03.04
Jadwiga StrzeleckaWłodarz jadwiga.
strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Oczytywanie wykresów. Wykonaj
zadania z podrecznika str. 150 - 152
zadania 1, 6, 9.

matematyka 03.04 dod
Jadwiga StrzeleckaWłodarz jadwiga.
strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Analiza próbnego sprawdzianu z
matematyki (31.03). Rozwiązanie
zadań komentarze.

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

W linku podanym obok masz zadania
do wykonania w formie egzaminu
gimnazjalnego. Drugi link to
odpowiedzi, abyś mógł się sprawdzić
przed egzaminem próbnym.

https://photos.app.goo.
gl/6DLHyFTRv7sWj4Ge6

język niemiecki, Maria
Adamczyk, dziennik
elektroniczny lub
niemiecki1sp363@wp.pl

Proszę zalogować się do eDesk
Persona i zrobić zadania 2, 3b, 4 str. 7
z podręcznika oraz ćwiczenia 2,3,4,5
str. 6 z ćwiczeń. Proszę o zrzut ekranu
na maila. Jeśli ktoś ma wersję
papierową - mogą być zdjęcia.
obejrzyj film i wyślij do mnie notatkę
wyjasniającą działanie zaprezentowanych
15 skrótów klawiszowych

https://edesk.pearson.pl
https://www.youtube.
com/watch?
v=hCgm2DyQJ_M

Informatyka Agnieszka
Szałaj aszalaj@wp.pl
Doradztwo zawodowe
Agnieszka Szałaj
aszalaj@wp.pl

rozwiąż test osobowości i wyślij do
mnie wnioski na adres aszalaj@wp.pl

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Notatka do analizy zostanie
wysłana na konta
uczniowskie.

https://photos.app.goo.
gl/xbLMwFQEQABcVU
W97

https://www.16personalities.
com/pl/darmowy-testosobowosci

