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data

...... 

przedmiot  

wg 

planu........

............ 

nauczyciel.................

....................... 

temat lekcji oraz forma pracy ucznia  

(praca z podręcznikiem, wysłanie linku do filmu, pliku, prezentacji, 

wypracowanie, ćwiczenie itp.) 

sposób odesłania 

zadań do sprawdzenia 

dodatkowe uwagi 

ŚRODA 

 

 

13 

maja 

język 

angielski 

 

Katarzyna  

Trojanowska - 

Nienałtowska 

 

Temat: Body parts – części ciała. 

  

Notatka z lekcji: 

Lesson 

Topic: Body parts. 

  

Zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym części ciała 

znajdującym się na stronie 101 w Repetytorium 

Ósmoklasisty, przepisz podane części ciała do zeszytu i 

wykonaj zadanie 1 ze strony 94. 

  

Na podstawie wyrażeń zawartych w zadaniu 2 przygotuj na 

następną lekcję krótką wypowiedź na temat zdrowego stylu 

życia, odpowiadając na pytanie: 

How to stay healthy? 

  

13 

maja 

Język 

angielski 

 

Katarzyna 

 Trojanowska - 

Nienałtowska 

 

Temat: Illnesses and injuries – choroby i urazy. 

            Treatment – leczenie. 

  

Notatka z lekcji: 

Lesson 

Topic: Illnesses and injuries. / Treatment. 

  

Zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym chorób i urazów 

oraz sposobów na ich leczenie znajdującym się na stronie 

101 w Repetytorium Ósmoklasisty i wykonaj zadanie 5 ze 
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strony 94 oraz 6, 7, 8, 9 i 10 ze strony 95. 

 

Pamiętaj o przygotowaniu się do quizu z działu 

KULTURA, który odbędzie się na platformie Microsoft 

Teams dnia 15.05.2020. 

13 

maja 

 

matematyka 

 
Bogumił Pęcina 

 

Temat: Oś symetrii figury - zadania. 

  

Forma pracy: praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, 

multimedia 

 Oglądamy film o figurach osiowosymetrycznych 

https://www.youtube.com/watch?v=8bD_c0EVWc8 

  Zadania do samodzielnego rozwiązania: 

 Ćwiczenie 1,2,3,4,5 / 52-53 Zeszyt ćwiczeń 

 

  

13 

maja 

 

chemia 

 

Zbigniew Zasępa 

 

Temat: Otrzymywanie i budowa aminokwasów 

 Podręcznik str. 182-185 

https://www.youtube.com/watch?v=S9N_BPHX_dk 

 Zad.1 str. 185 

Zdjęcia rozwiązanych 

zadań proszę 

umieszczać w zakładce 

„Zadania” w aplikacji 

Teams 

Zapraszam na spotkanie on-

line w poniedziałek 19.05.20r. 

o godz.9.00. 

13 

maja 

 

chemia 

 

Zbigniew Zasępa 

 

Temat: Właściwości i zastosowanie aminokwasów 

 Podręcznik str. 182-185 

 Zad. Napisz jakie właściwości i zastosowanie ma dowolnie 

wybrany przez Ciebie aminokwas 

Zdjęcia rozwiązanych 

zadań proszę 

umieszczać w zakładce 

„Zadania” w aplikacji 

Teams 

Zapraszam na spotkanie on-

line w poniedziałek 19.05.20r. 

o godz.9.00. 

13 

maja 

 

wychowanie 

fizyczne 

2 godz. 

 

Franciszek Szymczyk 

 

Temat: RMT – polonez-taniec towarzyski. 

 

Brak zadań do wysłania 

 

Poćwicz podstawowy krok 

taneczny przy muzyce. 

Obejrzyj we fragmentach film 

„Pan Tadeusz” 

przedstawiający wykonywany 

taniec. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8bD_c0EVWc8
https://www.youtube.com/watch?v=S9N_BPHX_dk
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13 

maja 

 

wychowanie 

fizyczne 

2 godz. 

 

Anna Odrzywół 

 

Temat: Starty do biegów średnich. Kształtowanie techniki 

biegu po prostej i po wirażu. (2 godz.) 

 

Obejrzyj filmik- Rodzaje startu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Nz6qgyELXc 

 

Przeczytaj artykuł. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegi_lekkoatletyczne 

 

  

13 

maja 

 

doradztwo  

zawodowe 

 

Magdalena 

Brzeska 

 

Temat: Współczesny rynek pracy. Rekrutacja 

Zapoznaj się z ofertą szkół 

I Liceum http://www.liceum1.piotrkow.pl/rekrutacja-

t82?fbclid=IwAR3hcwenHGaQiT147ns1H5pRyUsnuBCVR

pvI5A2CbvdifAiPIo8vNAWbq00  

II Liceum http://www.liceum2.piotrkow.pl/rekrutacja-

t82/informator-

t127?fbclid=IwAR2BOh_5PgaHk5Gv2Cqj_0rM5CSyFpfHe

YYWHJA2FDvQKYo8jHAxV3vKiTE  

III Liceum http://www.liceum3.piotrkow.pl/rekrutacja-

a99?fbclid=IwAR0QQswDCAN0VHlZ-

1Zct9N9k3sDfiRnJVS3ojLMtaVQC2zv-arZjXuXI44  

IV Liceum http://www.liceum4.piotrkow.pl/oferta-dla-

absolwentow-szkol-podstawowych-t133/rekrutacja-

2020/2021-

t168?fbclid=IwAR0JZACfJp6zB26Sw9fu2ZXtlLAPfj1hqb5r

SZChvivm9EWwXVKnc2hLETc  

V Liceum przy ZSP 1 http://www.zsp1.piotrkow.pl/szkola-

t72/rekrutacja2020/2021-

t180?fbclid=IwAR0PPkCECL57yctTgFZgklf-

 WEJDŹ na 

https://mapakarier.org/city  

i zapoznaj się z zawodami, 

wymaganiami, ścieżką 

edukacyjną. 

Należy najechać na budynek i 

rozwinąć zawody. Następnie 

klikamy na zawód i czytamy 

opis. 

Miłej zabawy 😊 

 

Jeśli masz jakieś pytania, pisz 

mbrzeska@sp2pt.onmicrosoft.

com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Nz6qgyELXc
https://www.youtube.com/watch?v=0Nz6qgyELXc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegi_lekkoatletyczne
http://www.liceum1.piotrkow.pl/rekrutacja-t82?fbclid=IwAR3hcwenHGaQiT147ns1H5pRyUsnuBCVRpvI5A2CbvdifAiPIo8vNAWbq00
http://www.liceum1.piotrkow.pl/rekrutacja-t82?fbclid=IwAR3hcwenHGaQiT147ns1H5pRyUsnuBCVRpvI5A2CbvdifAiPIo8vNAWbq00
http://www.liceum1.piotrkow.pl/rekrutacja-t82?fbclid=IwAR3hcwenHGaQiT147ns1H5pRyUsnuBCVRpvI5A2CbvdifAiPIo8vNAWbq00
http://www.liceum2.piotrkow.pl/rekrutacja-t82/informator-t127?fbclid=IwAR2BOh_5PgaHk5Gv2Cqj_0rM5CSyFpfHeYYWHJA2FDvQKYo8jHAxV3vKiTE
http://www.liceum2.piotrkow.pl/rekrutacja-t82/informator-t127?fbclid=IwAR2BOh_5PgaHk5Gv2Cqj_0rM5CSyFpfHeYYWHJA2FDvQKYo8jHAxV3vKiTE
http://www.liceum2.piotrkow.pl/rekrutacja-t82/informator-t127?fbclid=IwAR2BOh_5PgaHk5Gv2Cqj_0rM5CSyFpfHeYYWHJA2FDvQKYo8jHAxV3vKiTE
http://www.liceum2.piotrkow.pl/rekrutacja-t82/informator-t127?fbclid=IwAR2BOh_5PgaHk5Gv2Cqj_0rM5CSyFpfHeYYWHJA2FDvQKYo8jHAxV3vKiTE
http://www.liceum3.piotrkow.pl/rekrutacja-a99?fbclid=IwAR0QQswDCAN0VHlZ-1Zct9N9k3sDfiRnJVS3ojLMtaVQC2zv-arZjXuXI44
http://www.liceum3.piotrkow.pl/rekrutacja-a99?fbclid=IwAR0QQswDCAN0VHlZ-1Zct9N9k3sDfiRnJVS3ojLMtaVQC2zv-arZjXuXI44
http://www.liceum3.piotrkow.pl/rekrutacja-a99?fbclid=IwAR0QQswDCAN0VHlZ-1Zct9N9k3sDfiRnJVS3ojLMtaVQC2zv-arZjXuXI44
http://www.liceum4.piotrkow.pl/oferta-dla-absolwentow-szkol-podstawowych-t133/rekrutacja-2020/2021-t168?fbclid=IwAR0JZACfJp6zB26Sw9fu2ZXtlLAPfj1hqb5rSZChvivm9EWwXVKnc2hLETc
http://www.liceum4.piotrkow.pl/oferta-dla-absolwentow-szkol-podstawowych-t133/rekrutacja-2020/2021-t168?fbclid=IwAR0JZACfJp6zB26Sw9fu2ZXtlLAPfj1hqb5rSZChvivm9EWwXVKnc2hLETc
http://www.liceum4.piotrkow.pl/oferta-dla-absolwentow-szkol-podstawowych-t133/rekrutacja-2020/2021-t168?fbclid=IwAR0JZACfJp6zB26Sw9fu2ZXtlLAPfj1hqb5rSZChvivm9EWwXVKnc2hLETc
http://www.liceum4.piotrkow.pl/oferta-dla-absolwentow-szkol-podstawowych-t133/rekrutacja-2020/2021-t168?fbclid=IwAR0JZACfJp6zB26Sw9fu2ZXtlLAPfj1hqb5rSZChvivm9EWwXVKnc2hLETc
http://www.liceum4.piotrkow.pl/oferta-dla-absolwentow-szkol-podstawowych-t133/rekrutacja-2020/2021-t168?fbclid=IwAR0JZACfJp6zB26Sw9fu2ZXtlLAPfj1hqb5rSZChvivm9EWwXVKnc2hLETc
http://www.zsp1.piotrkow.pl/szkola-t72/rekrutacja2020/2021-t180?fbclid=IwAR0PPkCECL57yctTgFZgklf-tWe95yv_3G62Uk9vZMD_LrTL1dxKy-bSChc
http://www.zsp1.piotrkow.pl/szkola-t72/rekrutacja2020/2021-t180?fbclid=IwAR0PPkCECL57yctTgFZgklf-tWe95yv_3G62Uk9vZMD_LrTL1dxKy-bSChc
http://www.zsp1.piotrkow.pl/szkola-t72/rekrutacja2020/2021-t180?fbclid=IwAR0PPkCECL57yctTgFZgklf-tWe95yv_3G62Uk9vZMD_LrTL1dxKy-bSChc
https://mapakarier.org/city
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tWe95yv_3G62Uk9vZMD_LrTL1dxKy-bSChc  

VI Liceum przy ZSP 2 http://www.zsp2.piotrkow.pl/nasza-

oferta-t128/dla-absolwentow-szkoly-podstawowej-t222/vi-

liceum-ogolnoksztalcace-

t129?fbclid=IwAR08j2lljAfYo9g12s_Bl-

Gb3GSIQBJZGfG1J0DexlW70gBPGp0_XrYg1jE  

ZSP 2 http://www.zsp2.piotrkow.pl/nasza-oferta-t128/dla-

absolwentow-szkoly-podstawowej-t222/technikum-budowy-

maszyn-

t130?fbclid=IwAR03hRFyUKRhUAE4Kfl7j94gvRShK51F

AxY-Wr0x_nFo35BoMBmwbEWaJcc  

ZSP 3 http://www.zsp3.piotrkow.pl/oferta-edukacyjna-

t208/rekrutacja-

t209?fbclid=IwAR3vhuj2dcgEZqmpASXImEcO12v9hLRsfv

rMmyWbbvdAGx3qdISJqE52c_g  

ZSP 4 http://www.zsp4.piotrkow.pl/rekrutacja-t82/oferta-

t146?fbclid=IwAR39X-

RH6iioLbFTL2vE7bgaCtKb1sTMH09B6Yo7rdAkjfMe50O

PS8KEIhw  

ZSP 5 http://www.zsp5.piotrkow.pl/oferta-t71/rekrutacja-

t111?fbclid=IwAR2CbmqWlxMfPkdSDZmKUEr_5_HJG1i5

s91lJBk_75zdZTkUtXNcwKyN2uI  

ZSP 6 http://www.zsp6.piotrkow.pl/rekrutacja-

t135/technikum-i-szkola-branzowa-

t136?fbclid=IwAR0HYSc5Lty68anMep_lSFJLpTAxnwm48

VKAr_181LRsp1ySaWvbRN2ZKX4 

 

Zastanów się raz jeszcze który kierunek jest dla Ciebie 

najwłaściwszy biorąc pod uwagę wszystko to, o czym 

mówiliśmy na zajęciach: ￼swoich zainteresowaniach, 

predyspozycjach, stanie zdrowia, itd. czyli czynnikach, które 

ułatwią lub utrudnią uczenie się oraz wykonywanie 

http://www.zsp1.piotrkow.pl/szkola-t72/rekrutacja2020/2021-t180?fbclid=IwAR0PPkCECL57yctTgFZgklf-tWe95yv_3G62Uk9vZMD_LrTL1dxKy-bSChc
http://www.zsp2.piotrkow.pl/nasza-oferta-t128/dla-absolwentow-szkoly-podstawowej-t222/vi-liceum-ogolnoksztalcace-t129?fbclid=IwAR08j2lljAfYo9g12s_Bl-Gb3GSIQBJZGfG1J0DexlW70gBPGp0_XrYg1jE
http://www.zsp2.piotrkow.pl/nasza-oferta-t128/dla-absolwentow-szkoly-podstawowej-t222/vi-liceum-ogolnoksztalcace-t129?fbclid=IwAR08j2lljAfYo9g12s_Bl-Gb3GSIQBJZGfG1J0DexlW70gBPGp0_XrYg1jE
http://www.zsp2.piotrkow.pl/nasza-oferta-t128/dla-absolwentow-szkoly-podstawowej-t222/vi-liceum-ogolnoksztalcace-t129?fbclid=IwAR08j2lljAfYo9g12s_Bl-Gb3GSIQBJZGfG1J0DexlW70gBPGp0_XrYg1jE
http://www.zsp2.piotrkow.pl/nasza-oferta-t128/dla-absolwentow-szkoly-podstawowej-t222/vi-liceum-ogolnoksztalcace-t129?fbclid=IwAR08j2lljAfYo9g12s_Bl-Gb3GSIQBJZGfG1J0DexlW70gBPGp0_XrYg1jE
http://www.zsp2.piotrkow.pl/nasza-oferta-t128/dla-absolwentow-szkoly-podstawowej-t222/vi-liceum-ogolnoksztalcace-t129?fbclid=IwAR08j2lljAfYo9g12s_Bl-Gb3GSIQBJZGfG1J0DexlW70gBPGp0_XrYg1jE
http://www.zsp2.piotrkow.pl/nasza-oferta-t128/dla-absolwentow-szkoly-podstawowej-t222/technikum-budowy-maszyn-t130?fbclid=IwAR03hRFyUKRhUAE4Kfl7j94gvRShK51FAxY-Wr0x_nFo35BoMBmwbEWaJcc
http://www.zsp2.piotrkow.pl/nasza-oferta-t128/dla-absolwentow-szkoly-podstawowej-t222/technikum-budowy-maszyn-t130?fbclid=IwAR03hRFyUKRhUAE4Kfl7j94gvRShK51FAxY-Wr0x_nFo35BoMBmwbEWaJcc
http://www.zsp2.piotrkow.pl/nasza-oferta-t128/dla-absolwentow-szkoly-podstawowej-t222/technikum-budowy-maszyn-t130?fbclid=IwAR03hRFyUKRhUAE4Kfl7j94gvRShK51FAxY-Wr0x_nFo35BoMBmwbEWaJcc
http://www.zsp2.piotrkow.pl/nasza-oferta-t128/dla-absolwentow-szkoly-podstawowej-t222/technikum-budowy-maszyn-t130?fbclid=IwAR03hRFyUKRhUAE4Kfl7j94gvRShK51FAxY-Wr0x_nFo35BoMBmwbEWaJcc
http://www.zsp2.piotrkow.pl/nasza-oferta-t128/dla-absolwentow-szkoly-podstawowej-t222/technikum-budowy-maszyn-t130?fbclid=IwAR03hRFyUKRhUAE4Kfl7j94gvRShK51FAxY-Wr0x_nFo35BoMBmwbEWaJcc
http://www.zsp3.piotrkow.pl/oferta-edukacyjna-t208/rekrutacja-t209?fbclid=IwAR3vhuj2dcgEZqmpASXImEcO12v9hLRsfvrMmyWbbvdAGx3qdISJqE52c_g
http://www.zsp3.piotrkow.pl/oferta-edukacyjna-t208/rekrutacja-t209?fbclid=IwAR3vhuj2dcgEZqmpASXImEcO12v9hLRsfvrMmyWbbvdAGx3qdISJqE52c_g
http://www.zsp3.piotrkow.pl/oferta-edukacyjna-t208/rekrutacja-t209?fbclid=IwAR3vhuj2dcgEZqmpASXImEcO12v9hLRsfvrMmyWbbvdAGx3qdISJqE52c_g
http://www.zsp3.piotrkow.pl/oferta-edukacyjna-t208/rekrutacja-t209?fbclid=IwAR3vhuj2dcgEZqmpASXImEcO12v9hLRsfvrMmyWbbvdAGx3qdISJqE52c_g
http://www.zsp4.piotrkow.pl/rekrutacja-t82/oferta-t146?fbclid=IwAR39X-RH6iioLbFTL2vE7bgaCtKb1sTMH09B6Yo7rdAkjfMe50OPS8KEIhw
http://www.zsp4.piotrkow.pl/rekrutacja-t82/oferta-t146?fbclid=IwAR39X-RH6iioLbFTL2vE7bgaCtKb1sTMH09B6Yo7rdAkjfMe50OPS8KEIhw
http://www.zsp4.piotrkow.pl/rekrutacja-t82/oferta-t146?fbclid=IwAR39X-RH6iioLbFTL2vE7bgaCtKb1sTMH09B6Yo7rdAkjfMe50OPS8KEIhw
http://www.zsp4.piotrkow.pl/rekrutacja-t82/oferta-t146?fbclid=IwAR39X-RH6iioLbFTL2vE7bgaCtKb1sTMH09B6Yo7rdAkjfMe50OPS8KEIhw
http://www.zsp5.piotrkow.pl/oferta-t71/rekrutacja-t111?fbclid=IwAR2CbmqWlxMfPkdSDZmKUEr_5_HJG1i5s91lJBk_75zdZTkUtXNcwKyN2uI
http://www.zsp5.piotrkow.pl/oferta-t71/rekrutacja-t111?fbclid=IwAR2CbmqWlxMfPkdSDZmKUEr_5_HJG1i5s91lJBk_75zdZTkUtXNcwKyN2uI
http://www.zsp5.piotrkow.pl/oferta-t71/rekrutacja-t111?fbclid=IwAR2CbmqWlxMfPkdSDZmKUEr_5_HJG1i5s91lJBk_75zdZTkUtXNcwKyN2uI
http://www.zsp6.piotrkow.pl/rekrutacja-t135/technikum-i-szkola-branzowa-t136?fbclid=IwAR0HYSc5Lty68anMep_lSFJLpTAxnwm48VKAr_181LRsp1ySaWvbRN2ZKX4
http://www.zsp6.piotrkow.pl/rekrutacja-t135/technikum-i-szkola-branzowa-t136?fbclid=IwAR0HYSc5Lty68anMep_lSFJLpTAxnwm48VKAr_181LRsp1ySaWvbRN2ZKX4
http://www.zsp6.piotrkow.pl/rekrutacja-t135/technikum-i-szkola-branzowa-t136?fbclid=IwAR0HYSc5Lty68anMep_lSFJLpTAxnwm48VKAr_181LRsp1ySaWvbRN2ZKX4
http://www.zsp6.piotrkow.pl/rekrutacja-t135/technikum-i-szkola-branzowa-t136?fbclid=IwAR0HYSc5Lty68anMep_lSFJLpTAxnwm48VKAr_181LRsp1ySaWvbRN2ZKX4
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późniejszego zawodu.￼￼￼ 

Przemyśl i porozmawiaj z rodzicami, przyjaciółmi. 

￼￼￼￼￼ 

Jeśli masz wątpliwości lub jeśli bierzesz pod uwagę kilka 

kierunków lub szkół– wypisz sobie „za” i „przeciw”.￼￼￼ 

Pamiętaj! ￼￼￼￼￼Jeśli wybierzesz 4-letnie liceum, to po 

maturze musisz zdobywać dalsze kwalifikacje poprzez studia 

lub kursy. 
CZWARTEK 

 

 

14 

maja 

biologia 

 

K. Burnant 

 

Przeczytaj uważnie dla powtórzenia wiadomości teksty                

w podręczniku na str. 79 – 168.  

Zwróć uwagę na zagadnienia ujęte w punktach poniżej. 

Przepisz do zeszytu poniższą notatkę. 

  

Temat: Powtórzenie wiadomości z ekologii. 

            

Powtarzając wiadomości, zwróć uwagę na następujące 

zagadnienia: 

  

        1. Zadania ekologii, ochrony przyrody i środowiska. 

        2. Nisza ekologiczna, siedlisko. 

        3. Czynniki środowiskowe. 

        4. Tolerancja ekologiczna, optimum. 

        5. Stenobionty, eurybionty. 

        6. Uproszczona skala porostowa. 

        7. Gatunek, populacja, biocenoza, biotop, ekosystem. 

        8. Cechy populacji: 

Sprawdzian 

poprawiający dotyczący 

biocenozy 

przysyłają na pocztę 

Teams następujące 

osoby: 

nr 1, 2, 4, 6. 

Odpowiedzi przysyłacie 

do 18.05. 

  

 

Sprawdzian 

poprawiający dotyczący 

biocenozy 

przysyłają na pocztę 

Teams następujące 

osoby: 

nr 1, 2, 4, 6. 

Odpowiedzi przysyłacie 

do 18.05. 
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            - liczebność, zagęszczenie, śmiertelność,   

              rozrodczość, migracje, rozmieszczenie,  

              struktura wiekowa. 

1. Oddziaływania antagonistyczne i     

    nieantagonistyczne. 

2.  Sukcesja ekologiczna. 

3.  Łańcuch pokarmowy. 

4.  Przepływ energii i obieg materii. 

5.  Zasoby odnawialne i nieodnawialne przyrody. 

6.  Globalne zagrożenia środowiska. 

7.  Konwencjonalne i alternatywne sposoby       

pozyskiwania energii. 

  

Praca domowa: 

- Utrwal wiadomości dotyczące ekologii. 

  

* Pracę do samodzielnego wykonania dotyczącą 

biocenozy  

   przysyłają wskazane osoby. 

 

 

  

 

 

14 

maja 

 

 

matematyka 

 
Bogumił Pęcina 

 

Temat: Symetralna odcinka. 

 

Forma pracy: praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, 

multimedia 

 

Analizujemy ustnie informacje ze strony 216 z podręcznika  

Zapisujemy w zeszycie, czym jest symetralna oraz 

zapisujemy konstrukcję symetralnej (podręcznik str. 216 na 

 Dla chętnych zadanie 8/217 

podręcznik 
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dole). 

 Oglądamy filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=-dWXlkhM88A 

 Zadania do samodzielnego rozwiązania: 

Zad 1,2 /217  

Sprawdź, czy umiesz /218 podręcznik 

Ćwiczenie 1,3 /54 Zeszyt ćwiczeń 

 

14 

maja 

 

 

język 

polski 

 

Monika 

Bąkowska 

 

Temat: Postawa wobec przeciwności losu w opowiadaniu 

E. Heminwaya „Stary człowiek i morze” 

Cele:  

- charakteryzuję postawę życiową Santiago; 

- wyjaśniam sens twierdzenia „człowieka można zniszczyć, 

ale nie można go pokonać” 

  

1. Zapisz temat lekcji. 

2. Zastanów się, w jakim obszarze Santiago ponosi 

klęskę, a w jakim zwycięstwo? 

3. Jak należy rozumieć zdanie: „Człowieka można 

zniszczyć, ale nie można go pokonać”? 

 

Notatka do zeszytu: 

- bohater pokonuje siły natury i ludzkie słabości; 

- jako rybak przegrywa – rekiny odbierają mu zdobyte mięso, 

jednak wygrywa jako człowiek – pokonuje własną słabość 

(czuje się silny, udowadnia samemu sobie, że stać go na 

wiele więcej, niż wszyscy sądzili); 

- swoją postawą wskazuje na znaczenie wiary we własne siły, 

 Zajęcia online godz. 11.00-

11.30 

https://www.youtube.com/watch?v=-dWXlkhM88A
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uporu w dążeniu do celu; 

- po porażce podejmuje dalszą walkę z losem. 

  

 

14 

maja 

 

 

język 

polski 

 

Monika Bąkowska 

 

Temat: Piszemy w imieniu Santiago podanie i CV. 

  

Cele: 

- utrwalam wiedzę na temat użytkowych form wypowiedzi; 

- znam stałe elementy podania i cv. 

  

1. Zapisz temat lekcji. 

2. Przypomnij sobie, w jakim celu piszemy podania? 

Jakie są stałe elementy podania i w jaki sposób są 

rozmieszczone? Jaki styl obowiązuje przy pisaniu 

podań? 

3. Omówienie funkcji i budowy CV 

(Curriculum vitae, skrót CV, to łacińskie słowo, które po 

polsku oznacza przebieg życia. Używamy go przede 

wszystkim w kontekście rekrutacji. Curriculum vitae jest 

dokumentem, w którym kandydat do pracy zawiera 

informacje na temat przebiegu swojej kariery i 

wykształcenia) 

4. Wyobraź sobie, że Santiago stara się o pracę w 

przedsiębiorstwie połowu ryb. Musi dostarczyć 

podanie i CV. Wypełnij za niego te dokumenty (wzór 

podania i CV z lukami do uzupełnienia będą dostępne 

w materiałach w Teams). 
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14 

maja 

 

 

EDB 

 

Iza Szymczyk 

 

Temat: Inne groźne przypadki cz.2 (padaczka, zadławienie, 

omdlenie). 

Proszę korzystać z epodrecznika.pl, jak i pisanego oraz 

innych dostępnych źródeł. 

 

Praca dla chętnych: 

1. Mity i stereotypy dotyczące padaczki. 

2. Kiedy należy wezwać pogotowie? 

3. Jak udzielić 1. pomocy? 

4. Jak udzielić 1.pomocy w przypadku lekkiej, a jak ciężkiej 

niedrożności dróg oddechowych? (chodzi o zadławienie). 

5. Co to jest rękoczyn Heimlicha? Skąd ta nazwa? 

6. W sklepiku szkolnym było bardzo duszno, duży tłok, 

każdy chciał zrobić zakupy przed dzwonkiem. Nagle jedna z 

koleżanek- Zosia straciła na chwilę przytomność zemdlała. 

Co zrobisz? 

 

  

PIĄTEK 

 

 

15 

maja 

język 

polski 

 

Monika  

Bąkowska 

 

Temat: „Stary człowiek i morze” jako opowiadanie. 

  

Cele: 

- znam cechy gatunkowe opowiadania; 

- potrafię wskazać cechy opowiadania na przykładzie utworu 

„Stary człowiek i morze” 

  

1. Zapisz temat lekcji. 

2. Przypomnij sobie cechy opowiadania. Zapisz je w 

zeszycie. 

Opowiadanie – gatunek epicki obejmujący utwory o 

 Zajęcia online 11.00-11.30 
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niewielkim rozmiarze, pisane prozą, o jednowątkowej fabule, 

czyli z jednym mocno zarysowanym ciągiem wydarzeń. W 

opowiadaniu mogą występować opisy, postacie 

drugoplanowe. 

3. Jakie cechy opowiadania można wskazać w utworze 

„Stary człowiek i morze’?  

- utwór epicki (scharakteryzuj świat przedstawiony, określ 

rodzaj narracji), 

- pisany prozą 

- jednowątkowy (co jest tym wątkiem?) 

- o prostej, jasnej kompozycji (ekspozycja, rozpoczęcie akcji, 

rozwój akcji, punkt kulminacyjny, niespodziewany zwrot 

akcji, rozwiązanie akcji, zakończenie). 

 

15 

maja 

 

 

język 

polski 

 

Monika  

Bąkowska 

 

Temat: Utrwalenie wiadomości na temat lektury „Stary 

człowiek i morze” 

  

1. Zapisz temat lekcji.  

2. Na co zwrócić uwagę? Co należy powtórzyć do 

sprawdzianu? 

- nawiązania treści opowiadania do biografii autora; 

- charakterystyka świata przedstawionego; 

- rodzaj narracji; 

- charakterystyka Santiago (przedstawienie postaci, wygląd, 

cechy charakteru, postawa życiowa); 

- wyjaśnienie przenośnego sensu opowiadania, wskazanie 

jego przesłania; 

- cechy gatunkowe 
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15 

maja 

 

 

język 

angielski 

 

Katarzyna 

Trojanowska- 

Nienałtowska 

 

Temat: Czas zaprzeszły Past Perfect. 

  

Notatka z lekcji: 

Lesson 

Topic: Past Perfect Simple. 

  

HAD + III f. cz. / -ed 

  

Czas zaprzeszły Past Perfect Simple jest używany, gdy 

chcemy powiedzieć, iż jakaś czynność została wykonana 

przed inną czynnością w przeszłości. 

  

George had proposed to Ann before he moved to Paris. 

  

1 – najpierw się jej oświadczył (Past Perfect Simple) 

2 – poźniej sie przeprowadził do Paryża (Past Simple) 

  

Zadania do wykonania podczas lekcji: 

ćw. 1-2 str. 164 

 Zajęcia online na platformie 

Microsoft Teams 

08:00 – 08:45 

15 

maja 

 

 

WOS 

 

Anna Krasoń 

 

Temat 1: Poprawa i omówienie sprawdzianu:  

Ustrój RP. 

 

 

Temat 2: Polityka zagraniczna. 

 

 

Po upadku komunizmu Polska przestała być częścią 

składową bloku komunistycznego, podporządkowaną ZSRR i 

stała się niezależnym podmiotem polityki międzynarodowej.  
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„Polityka zagraniczna – „przed 1989” i „po 1989”.  

 

 

Główne cechy polityki zagranicznej przed 1989 r. 

 

 

Do 1989 r. nasz kraj nie prowadził samodzielnej polityki 

zagranicznej: 

• członkostwo Polski w Układzie Warszawskim, 

• członkostwo w Radzie Wzajemnej Pomocy 

Gospodarczej. 

 

 

Były to organizacje powołane przez Związek Radziecki. 

 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie168. 

 

 

Jakie jest miejsce Polski we współczesnym świecie, w 

Europie oraz w relacjach z bliższymi i dalszymi sąsiadami? 

 

 

www.msz.gov.pl 

 

 

“Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017-2021 

 

 

Mając to na uwadze, zadania polskiej polityki zagranicznej w 

latach 2017-2021 ogniskować się będą wokół trzech, 

powiązanych ze sobą priorytetów:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Przeczytaj fragmenty 

Konstytucji RP 

art.133, art.146.  

Przypomnij sobie, jakie 

są kompetencje 

prezydenta i rządu w 

kształtowaniu polskiej 

polityki zagranicznej? 

 

 

 

 



Klasa 8a                    TYDZIEŃ 13.05.2020 – 19.05.2020  

 

   

 

• Bezpieczeństwa – działań służących rozbudowie własnych 

zdolności obronnych, wzmocnieniu potencjału relacji 

sojuszniczych Polski w ramach NATO i UE; aktywnej 

polityce regionalnej;  

• Rozwoju – aktywności międzynarodowej służącej 

rozwojowi gospodarczemu i społecznemu;  

• Autorytetu międzynarodowego – czynnika umożliwiającego 

kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i umacnianie 

jej wiarygodności w skali europejskiej i globalnej.” 

 

 

Przedstawiciele państwa za granicą. Na podstawie 

podręcznika wypisz przedstawicieli państwa za granicą i ich 

zadania.  

 

 

„Kto się tym zajmuje – ambasador czy konsul?” 

Przeanalizuj tabelkę na str. 168 w podręczniku. 

 

15 

maja 

 

 

wychowanie 

fizyczne  

2 godz. 

 

Franciszek  

Szymczyk 

 

Temat: Piłka koszykowa – doskonalenie poznanych 

elementów w grze. Przepisy gry, sędziowanie  

 

 

Pytania 

Piłka koszykowa halowa 

1.Podaj wymiary boiska 

2.Podaj na jakiej wysokości jest zawieszony kosz (dla 

seniorów) 

3.Ilu zawodników z jednej drużyny gra w danej chwili na 

boisku 

4.Podaj czas gry (podstawowy) w Europie 

5.Podaj, kiedy w piłce koszykowej 

Do oceny: odpowiedzi 

na pytania proszę 

przesłać do 18.05.2020 

 

Obejrzyj dowolne zwody 

sportowe z piłki koszykowej. 

Zwróć uwagę na sędziowanie. 
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zdobywamy z rzutu: 

a) 1 pkt. 

b) 2 pkt. 

c) 3 pkt. 

6.Ile popełnia przewinień zawodnik schodząc karnie z boiska 

(w Europie) 

 

15 

maja 

 

 

wychowanie 

fizyczne 

 

Anna Odrzywół 

 

Temat: Piramidy dwójkowe. 

 

Obejrzyj filmik. Jeśli masz taka możliwość spróbuj wykonać 

wybrane przez siebie piramidy. Poproś do ćwiczeń kogoś z 

domowników. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mNZZajHf9Jc 

 

 

  

15 

maja 

 

 

wychowanie 

fizyczne 

 

Anna Odrzywół 

 

Temat: Ćwiczenia kształtujące sylwetkę.  

 

Alfabet sportowy 

 

Mamy dla Ciebie zabawną, a jednocześnie skuteczną formę 

ćwiczeń. Do każdej litery alfabetu dopasowaliśmy konkretne 

ćwiczenia i ilość powtórzeń. Twoim zadaniem jest więc 

wybrać litery swojego imienia i ... zacząć trening! 

Powodzenia! Treningowy alfabet: 

 

A - 50 pajacyków 

B - 20 brzuszków 

C - 30 przysiadów 

D - 15 pompek 

E – utrzymać 40 sek. podpór przodem na łokciach (pozycja 

podobna, jak do pompek) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mNZZajHf9Jc
https://www.youtube.com/watch?v=mNZZajHf9Jc
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 F - 10 „kangurków” – skoki obunóż z podciąganiem do 

klatki piersiowej 

G - 30 wykroków 

 H - 20 przysiadów 

I - 30 pajacyków 

J - 15 pompek 

K - utrzymać 40 sek. podpór przodem na łokciach (pozycja 

podobna, jak do pompek) 

L - 10 „kangurków” – skoki obunóż z podciąganiem do 

klatki piersiowej 

Ł - 30 wykroków 

M - 1 minuta skipping A 

N - 50 brzuszków 

O - 15 pompek 

P - 30 przysiadów 

R - 20 wykroków 

S - 1 minuta skipping C 

T - 50 pajacyków 

U - 10 „kangurków” – skoki obunóż z podciąganiem do 

klatki piersiowej 

W - 15 pompek 

Y - 1 minuta skipping A 

 Z - 20 brzuszków 

 

 Całość powtórz dwa razy, a jak wciąż nie będziesz miał/a 

dość, możesz przeliterować także swoje nazwisko 

 
PONIEDZIAŁEK 

 

 

18 

maja 

język 

polski 

Monika 

Bąkowska 

Temat: Ofiarność wobec ojczyzny ukazana w wierszu 

Jana Lechonia „Przypowieść”. 
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  Cele: 

- znam sylwetkę autora, 

- określam sytuację liryczną, 

- dokonuję porównania bohaterów lirycznych. 

  

1. Zapisz temat lekcji. 

2. Zapoznaj się z informacjami na temat Jana Lechonia 

(znajdziesz je w plikach w Teams). 

3. Przeczytaj utwór Jana Lechonia „Przypowieść” 

(podręcznik str. 234-235) 

4. Określ sytuację liryczną w utworze. Czego dotyczy 

rozmowa dwóch osób? 

5. Wyszukaj informacje o bohaterach w wypowiedziach 

osoby mówiącej: 

Żołnierz: 

- z poświęceniem walczył na wielu frontach 

(komentarz: Polscy żołnierze walczyli na wielu frontach II 

wojny: w Europie Zachodniej i Północnej, w Afryce 

Północnej, we Włoszech. Ich groby można znaleźć w 

czterdziestu trzech krajach. Byli najwierniejszymi 

sojusznikami aliantów. Mówiono o nich z podziwem. Po 

bitwie o Monte Cassino żołnierzy II Korpusu Polskiego 

nazywano "najlepszymi żołnierzami, jakich wydała ta 

wojna") 

- po skończeniu wojny, gdy nadszedł długo oczekiwany, 

wywalczony czas pokoju, żołnierz uświadomił sobie, że 

Polska nie jest wolnym krajem (znajdowała się pod 

wpływem Związku Radzieckiego) – „Zdobywszy wolność 
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innym dłońmi skrwawionemi, Dowiedział się nareszcie, że 

sam nie ma ziemi”) 

- rozmówca żołnierza przyjmuje zupełnie inną – 

„racjonalistyczną” postawę. Ironicznie wypowiada się o 

ideałach żołnierza („wiedziałem, że nikt twoich ran ci nie 

odwdzięczy, bo czym krew, co płynie, przy złocie, co 

brzęczy(...)”, „jak żal mi, że ci oczy nareszcie otwarto!”) 

  

6. Przypomnij sobie, czym jest przypowieść jako 

gatunek. 

Przypowieść – to utwór narracyjny, krótka opowieść, która 

jest ilustracją ukrytej w niej mądrości. Czyli przedstawione 

postacie i wydarzenia nie są tak naprawdę najważniejsze, 

lecz funkcjonują jako przykłady uniwersalnych praw, 

ukrytych przesłań. Oznacza to, że prosta, uboga fabuła jest 

tylko ilustracją, obrazkiem, który ukazuje głębsze treści. 

Właściwa interpretacja przypowieści wymaga, aby przejść od 

jej znaczenia dosłownego (widocznego na pierwszy rzut oka) 

do znaczenia ukrytego. 

 Mam nadzieję, że pamiętasz omawiane przypowieści (np. O 

siewcy, O synu marnotrawnym) 

7. Wskaż elementy charakterystyczne dla przypowieści 

w wierszu Jana Lechonia.  

Jaka nauka została zawarta w tym utworze? Napisz w 

zeszycie kilkuzdaniową wypowiedź. Wykorzystaj podane 

słownictwo.  

patriotyzm, ofiarność, poświęcenie, cena, metafora, 

ponadczasowość, pogląd 
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(kilka osób poproszę o przeczytanie pracy w czasie kolejnej 

lekcji online). 

 

18 

maja 

 

 

matematyka 

2 godziny 
Bogumił Pęcina 

 

Temat: Dwusieczna kąta. 

  

Cele lekcji: Uczeń wie, czym jest dwusieczna, potrafi 

skonstruować dwusieczną dowolnego kąta, zna własności 

dwusiecznej, potrafi rozwiązać zadania geometryczne z 

wykorzystaniem własności dwusiecznej 

  

  

Forma pracy: praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, 

multimedia 

  

Analizujemy ustnie informacje na dole strony 218 w 

podręczniku (Ćwiczenie A). Zapisujemy w zeszycie definicję 

dwusiecznej. 

Zapisujemy w zeszycie konstrukcję dwusiecznej kąta (góra 

strony 219 w podręczniku. 

  

Oglądamy filmik: 

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

  

Zadania do samodzielnego rozwiązania: 

Zad 1,2 /220   

Sprawdź, czy umiesz 220 podręcznik 

Ćwiczenie 1/ 56 Zeszyt ćwiczeń 

Zad* 3,4,5/ 220 podręcznik 

 Lekcja online 

8.00 - 9.00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QXUUXwlpzTM
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18 

maja 

 

 

geografia 

 

Anetta Cieślik 

 

Temat: Australia i Oceania oczami podróżnika. 

 

Na podstawie podręcznika str. 166-167 zapoznaj się z 

atrakcjami turystycznymi Australii.  

  

Następnie obejrzyj film o tym kontynencie i rozwiąż 

krzyżówkę z zeszytu ćwiczeń str. 96. 

  

 Powodzenia ☺ 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=xqyPWvZrb1s 

18 

maja 

 

 

religia 

 

Ks. Paweł  

Sudowski 

 

Temat: Przeszli przez życie naśladując Chrystusa. 

1. Zapisz temat 

2. Zastanów się czym jest świętość? Jakie masz 

skojarzenia? Czym dla Ciebie jest świętość? 

3. Uważnie zapoznaj się z prezentacją: 

https://prezi.com/yyb9d12xvwse/przeszli-przez-zycie-

nasladujac-chrystusa/ 

4. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania zawarte 

w prezentacji 

Notatkę z lekcji 

wysyłają mi wszyscy na 

Teams. 

Przypominam o nowym 

adresie: 

psudowski@sp2pt.onmicrosoft

.com 

18 

maja 

 

 

religia 

 

Ks. Paweł  

Sudowski 

 

Temat: 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II. 

1. Przepisz temat do zeszytu 

2. Przypomnij sobie postać św. Jana Pawła II. Zastanów 

się jakie wydarzenia lub słowa, które powiedział 

najlepiej pamiętasz i zapisz je do zeszytu 

3. 18 maja obchodzimy 100-lecie urodzin św. Jana 

Pawła II, dlatego warto przypomnieć sobie nauczanie 

Naszego Rodaka 

4. Przeczytaj uważnie tekst: 

https://ekai.pl/o-maciej-zieba-10-aktualnych-lekcji-jana-

pawla-ii/ 

Notatkę z lekcji 

wysyłają mi wszyscy na 

Teams 

Przypominam o nowym 

adresie: 

psudowski@sp2pt.onmicrosoft

.com 

https://www.youtube.com/watch?v=xqyPWvZrb1s
https://www.youtube.com/watch?v=xqyPWvZrb1s
https://prezi.com/yyb9d12xvwse/przeszli-przez-zycie-nasladujac-chrystusa/
https://prezi.com/yyb9d12xvwse/przeszli-przez-zycie-nasladujac-chrystusa/
https://ekai.pl/o-maciej-zieba-10-aktualnych-lekcji-jana-pawla-ii/
https://ekai.pl/o-maciej-zieba-10-aktualnych-lekcji-jana-pawla-ii/
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5. Przepisz 10 wskazanych lekcji i opisz je w 1-2 

zdaniach  

6. Lekcję zakończ jedną z modlitw za wstawiennictwem 

św. Jana Pawła II: 

https://misyjne.pl/3-modlitwy-o-wyproszenie-laskkk-za-

wstawiennictwem-jana-pawla-ii/ 
WTOREK 

 

 

19 

maja 

język 

niemiecki 

 

Katarzyna 

Błażejewska 

 

Thema: Als Austauschschüler nach Berlin -  

             Perfekt. 

 Zasady tworzenia czasu przeszłego Perfekt: 

https://www.youtube.com/watch?v=3IVk8mCPf-w 

Podręcznik str. 77 – tabela (formy Partizip II do 

zapamiętania). 

 Podręcznik str. 46 

1) Na podstawie tekstu uzupełnij ćwiczenie 3. 

2) Wykonaj ćwiczenie 4 – rozwiązanie zapisz w zeszycie. 

Kontakt z nauczycielem 

za pośrednictwem 

aplikacji Teams lub 

poczty elektronicznej: 

kblazejewska1@sp2pt.o

nmicrosoft.com 

 

 

Spotkanie w aplikacji Teams 

odbędzie się 19.05.2020r. 

(wtorek) o godz. 11.00. 

19 

maja 

 

język 

niemiecki 

 

Katarzyna 

Błażejewska 

 

Thema: Perfekt – Übungen. 

 Zeszyt ćwiczeń str. 60-63 

W celu utrwalenia wiadomości nt. czasu przeszłego Perfekt 

wykonaj zadania: 4/60; 5, 6, 7 i 9/61; 4, 5, 6/62 oraz 7, 8/63 

w zeszycie ćwiczeń. 

  

19 

maja 

 

 

fizyka Krystyna Pełka 

 

Temat: Czas na deser.  

 

zakres materiału: 

• Lodówka 

• Cykl zamknięty 

• Lody gotowe! 

• Kuchnia molekularna 

Formy pracy ucznia: 

1. Lekcja zdalna o godzinie 10-ej 

 Lekcja on-line o godzinie 

10.00 

https://misyjne.pl/3-modlitwy-o-wyproszenie-laskkk-za-wstawiennictwem-jana-pawla-ii/
https://misyjne.pl/3-modlitwy-o-wyproszenie-laskkk-za-wstawiennictwem-jana-pawla-ii/
https://www.youtube.com/watch?v=3IVk8mCPf-w
mailto:kblazejewska1@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:kblazejewska1@sp2pt.onmicrosoft.com
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19 

maja 

 

 

fizyka 

 

Krystyna Pełka 

 

Temat: Czas na deser.  

 

zakres materiału: 

• Lodówka 

• Cykl zamknięty 

• Lody gotowe! 

• Kuchnia molekularna 

Formy pracy ucznia: 

1. Praca z podręcznikiem str. 239- 241 

2. Wypełnianie karty pracy. 

 

Rozwiązanie zadania 1 

str.241  

w notesie Teams 

lub 

zdjęcia rozwiązania 

przesłać nauczycielowi 

na adres email 

 

 

19 

maja 

 

 

historia 

 

Anna Krasoń 

 

Temat 1: Stan wojenny- ocena. 

Przeczytaj tekst na str.193 

1. Ograniczenia praw i wolności obywatelskich  

w stanie wojennym: 

- na ulicach pojawiły się czołgi i patrole wojskowe, 

- ogłoszono godzinę milicyjną, 

- wprowadzono zakaz strajków i ograniczono swobody 

obywatelskie, 

- w październiku 1982 zdelegalizowano „Solidarność”, 

- ograniczono nadawanie programów radiowych  

i telewizyjnych oraz wydawanie prasy. 

2. Społeczny protest przeciwko wprowadzeniu stanu 

wojennego, 

- tragiczne wydarzenia w kopalni „Wujek”, 

- demonstracje uliczne w wielu polskich miastach (Gdańsk, 

Kraków) brutalnie tłumione przez ZOMO. 

3. Opór społeczny w czasie stanu wojennego; 

- Solidarność działała w podziemiu, 

- pokojowa walka z władzą tzw. taktyka „długiego marszu”. 

4. Represje władz. 

- strajki i manifestacje władza brutalnie tłumiła, 
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doprowadzając do ofiar w ludziach, 

- zwalniano z pracy strajkujących robotników. 

 

Rygory stopniowo łagodzono, lecz u władzy pozostali ci 

sami ludzie. 

Stan wojenny zawieszono 31.12.1982r., następnie zniesiono 

22.07.1983r. 

 

5. Śmierć księdza Jerzego Popiełuszki z rąk oficerów SB. 

6. Ocena stanu wojennego. 

- według generała W. Jaruzelskiego- pozwolił uniknąć 

interwencji wojsk radzieckich w Polsce, 

- według przeciwników wprowadzenia stanu wojennego – 

komuniści obawiali się utraty władzy.  

 

 

Temat 2: Upadek PRL.  

Przeczytaj tekst w podręczniku str.200-206 

1. Polska po stanie wojennym. 

W 1983r. Lech Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. 

W latach 80. ZSRR miał coraz mniej sił, by sprawować 

kontrolę nad państwami satelickimi. 

W 1985r. Przywódcą partii i państwa radzieckiego został 

Michaił Gorbaczow. Zapoczątkował on głasnost i 

pierestrojkę, wycofał wojska radzieckie  

z Afganistanu (1989) oraz podjął rozmowy rozbrojeniowe z 

USA. 

2. Rozmowy okrągłego stołu 1989r. 

Od lutego do kwietnia trwały w Warszawie rozmowy 

„okrągłego stołu” między rządem  

a opozycją. W ich wyniku zgodzono się na ponowną 

rejestrację „Solidarności”, utworzenie senatu, powołanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostka! 

Podręcznika str. 203. 

Ocena porozumień 

okrągłego stołu: Lecha 

Wałęsy i Lecha 

Kaczyńskiego. 

 

 

Zapraszam na lekcję on-line 

(aplikacja Teams) 

w dniu 19.05.2020r.,  

godz. 12.00. 

 
 

 
 

Samodzielna praca! 

 
 

Przeanalizuj zmiany 

wprowadzone przez sejm do 

konstytucji PRL tr.204) i 

wypisz je w zeszycie. 

 
 

Proszę o przesłanie notatki nr: 

1, 7, 11, 17. 

 
 

Termin: 20.05.2020r. 

godz. 12.00 

 
 

e-mail:  

akrason2@sp2pt.onmicrosoft

.com 

 

mailto:akrason2@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:akrason2@sp2pt.onmicrosoft.com
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prezydenta PRL oraz częściowo wolne wybory. 

Postaraj się zapamiętać najważniejszych uczestników obrad 

okrągłego stołu (str.202). 

 

3. Narodziny III RP. 

W wyborach do sejmu i senatu 4 czerwca 1989r. opozycja 

odniosła zdecydowane zwycięstwo.  

W lipcu prezydentem PRL został  

Wojciech Jaruzelski, a w sierpniu premierem Tadeusz 

Mazowiecki (biogram str.202). 

W grudniu sejm zmienił nazwę państwa na Rzeczpospolita 

Polska. 

Przeanalizuj zmiany wprowadzone przez sejm do konstytucji 

PRL (str.204) i wypisz je w zeszycie. 

 

19 

maja 

 

 

informatyka Sylwia Budzisz Temat: Pojęcie i cechy algorytmów. Algorytmy w postaci 

schematów. 

  

Co to jest algorytm? 

Odpowiedź: 

https://youtu.be/WsCeeFjWiHE 

  

Wejdź na stronę pl.khanacademy.org 
wybierz przedmiot: informatyka - temat: Wprowadzenie do 

algorytmów. 

Obejrzyj film,  

wykonaj zadanie „zgadywanie liczb”. 

Zastanów się: Jakich algorytmów używasz w codziennym 

życiu? Czy sądzisz, że mógłbyś napisać program, aby były 

bardziej wydajne? 

 Algorytmy w postaci schematów. 

Obejrzyj film: 

Na pocztę Outlook 

zostaną wysłane zadania 

dla uczniów, którzy 

jeszcze nie przesłali 

rozwiązań w arkuszu 

kalkulacyjnym. Termin 

odesłania do końca 

maja. 

 

 

 

https://youtu.be/WsCeeFjWiHE
https://pl.khanacademy.org/
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 https://youtu.be/LWNUczvbEgM 

 Na koniec filmu są trzy zadania do samodzielnego 

wykonania, spróbuj je rozwiązać.  

 

 

 

https://youtu.be/LWNUczvbEgM

