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data 
 

Przedmiot  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 
 

27.05.2020 język 
angielski 
 

Katarzyna 
Trojanowska-
Nienałtowska 

 

Temat: Using modern technology – 
korzystanie z nowoczesnych technologii. 
  
Notatka z lekcji: 
Lesson 
Topic: Using modern technology. 
  
Zapoznaj się ze słownictwem związanym z 
nauką i techniką na stronie 109 Repetytorium 
Ósmoklasisty, a następnie wykonaj 
następujące ćwiczenia leksykalne: 
ćw. 1, 2, 3, 4, 6 str.102-103 
W zadaniu 2 napisz, do czego służą 
poszczególne sprzęty i technologie. 

  

27.05.2020 

 
język 
angielski 
 

Katarzyna 
Trojanowska-
Nienałtowska 

 

Temat: Discoveries and inventions – odkrycia 
i wynalazki. 
  
Notatka z lekcji: 
Lesson 
Topic: Discoveries and inventions. 
  

Zapoznaj się ze słownictwem związanym z 
nauką i techniką na stronie 109 Repetytorium 
Ósmoklasisty, a następnie wykonaj 
następujące ćwiczenia leksykalne: 
ćw. 7, 9 str.103 
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Pamiętaj o przygotowaniu się do quizu z 
czasów teraźniejszych i przeszłych, który 
odbędzie się na platformie Microsoft 
Teams dnia 29.05.2020. 

27.05.2020 

 
matematyka 
 

Bogumił 
Pęcina 
 

Temat: Środek symetrii figury. 

  

Forma pracy : praca z podręcznikiem , 

zeszytem ćwiczeń, multimedia 

  

Analizujemy informacje ze str. 224 na dole w 

podręczniku 

  

Oglądamy film figurach 

środkowosymetrycznych: 

  

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

BzJyk 

  

Zadania do samodzielnego rozwiązania: 

Zad 1,2,3 / 225 

Zad 10,11/226   podręcznik 

Sprawdź, czy umiesz str. 227 

 

  

27.05.2020 

 
chemia Zbigniew 

Zasępa 
Temat: Praca klasowa nr 4 -  pochodne 

węglowodorów 

  

 

 Spotkania on-
line we wtorki 
godz. 9.00. 

27.05.2020 

 
chemia Zbigniew 

Zasępa 
Temat. Rozwiązywanie zadań z pracy 
klasowej nr 4 

  

27.05.2020 

 
wychowanie 
fizyczne 

Franciszek 
Szymczyk 

Temat: LA - pchnięcie kulą z ustawienia przodem i 
bokiem. Pchnięcie techniką klasyczną - 2 godz. 

 Obejrzyj film 
szkoleniowy w 

https://www.youtube.com/watch?v=ALHL_FBzJyk
https://www.youtube.com/watch?v=ALHL_FBzJyk
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internecie. 
Zapoznaj się z 
karierami 
sportowymi 
mistrzów 
olimpijskich: 
Władysława 
Komara I 
Tomasza 
Majewskiego 

27.05.2020 

 
 

wychowanie 
fizyczne 

Anna 
Odrzywół 

Temat: Współzawodnictwo w biegach średnich- 
pomiar i ocena wyników. 
 
Obejrzyj filmik. 
https://www.youtube.com/watch?v=s_NL4L860c
Q 
 

 Zachęcam do 
biegania w 
wolnym 
czasie. 
 
 
 
 

27.05.2020 

 
 

wychowanie 
fizyczne 

Anna 
Odrzywół 

Temat: Rozbieg i odbicie do skoku wzwyż 
techniką naturalną. 
 
Obejrzyj film. 
https://www.youtube.com/watch?v=CkYeK41S2Z
c 
 

 Poszukaj 
informacji na 
temat 
swojego 
ulubionego 
sportowca. 

27.05.2020 

 
 

doradztwo 
zawodowe 

Magdalena 
Brzeska 

To nasza ostatnia lekcja. 

Dziękuję Ci za udział w zajęciach 

doradztwa zawodowego. 

Życzę Ci, aby spełniły się Twoje 

marzenia i aby Twoja droga zawiodła 

Cię dokąd zechcesz.  

 Jeśli 
potrzebujesz 
kontaktu to 
pisz: 
mbrzeska@sp
2pt.onmicroso
ft.com 

https://www.youtube.com/watch?v=s_NL4L860cQ
https://www.youtube.com/watch?v=s_NL4L860cQ
https://www.youtube.com/watch?v=CkYeK41S2Zc
https://www.youtube.com/watch?v=CkYeK41S2Zc
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Pamiętaj! “...na białej kartce ciebie 

Czas jak chce wciąż gryzmoli coś, 

A Ty świat ponoć masz na dłoni, 

Lecz możesz zmieniać go, 

Nie pozwolić, by często ślepy los rządził. 

Po szkołach wiesz jak podpisać się, 

Ale nie tak pisze się Twoje "ja". 

Masz w sobie to, czego trzeba Ci, 

Na każdy krok, żeby żyć z całych sił...” 
Ja w Ciebie wierzę! Ty też zawsze wierz 

w Siebie! 

Jeśli będziesz potrzebować rady, 

konsultacji, czy po prostu pogadać, to 

pamiętaj, że jestem :) 

Przypominam Ci piosenkę na Twoją 

dalszą drogę 😊 

POSŁUCHAJ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ocv4d

AzsEDI 

Przypominam ścieżki kształcenia 

https://sp2pt.sharepoint.com/sites/Peda

godzy/Shared%20Documents/General/

Zrzut%20ekranu%20(1).png  

https://www.youtube.com/watch?v=Ocv4dAzsEDI
https://www.youtube.com/watch?v=Ocv4dAzsEDI
https://sp2pt.sharepoint.com/sites/Pedagodzy/Shared%20Documents/General/Zrzut%20ekranu%20(1).png
https://sp2pt.sharepoint.com/sites/Pedagodzy/Shared%20Documents/General/Zrzut%20ekranu%20(1).png
https://sp2pt.sharepoint.com/sites/Pedagodzy/Shared%20Documents/General/Zrzut%20ekranu%20(1).png
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Pobierz plik 

(jeśli się nie otwiera, zaznacz i kliknij prawym 

przyciskiem myszki – open link) 

1. 

https://sp2pt.sharepoint.com/:f:/s/Pedagodzy/

ErxqzEDmlxxFj_UBRSsFOcYB_t2A2Zsuhz

g_Qalfxb8gkg?e=vDdORD 

Przypomnij sobie jak przygotować się do 

podjęcia decyzji zawodowej 

2.  

https://sp2pt-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mbrzeska_s

p2pt_onmicrosoft_com/EU6m4KNEYNNAnz

https://sp2pt.sharepoint.com/:f:/s/Pedagodzy/ErxqzEDmlxxFj_UBRSsFOcYB_t2A2Zsuhzg_Qalfxb8gkg?e=vDdORD
https://sp2pt.sharepoint.com/:f:/s/Pedagodzy/ErxqzEDmlxxFj_UBRSsFOcYB_t2A2Zsuhzg_Qalfxb8gkg?e=vDdORD
https://sp2pt.sharepoint.com/:f:/s/Pedagodzy/ErxqzEDmlxxFj_UBRSsFOcYB_t2A2Zsuhzg_Qalfxb8gkg?e=vDdORD
https://sp2pt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mbrzeska_sp2pt_onmicrosoft_com/EU6m4KNEYNNAnzRkTs6u1fcBaqwGfJQLPoDSq6SmlAYU9w?e=wZ1Jqm
https://sp2pt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mbrzeska_sp2pt_onmicrosoft_com/EU6m4KNEYNNAnzRkTs6u1fcBaqwGfJQLPoDSq6SmlAYU9w?e=wZ1Jqm
https://sp2pt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mbrzeska_sp2pt_onmicrosoft_com/EU6m4KNEYNNAnzRkTs6u1fcBaqwGfJQLPoDSq6SmlAYU9w?e=wZ1Jqm
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RkTs6u1fcBaqwGfJQLPoDSq6SmlAYU9w?

e=wZ1Jqm 

Przypomnij sobie swoje predyspozycje, aby 

właściwie wybrać kierunek kształcenia. 

Życzę Ci powodzenia na egzaminie. 

POZDRAWIAM 

Twój doradca zawodowy i pedagog 

szkolny 

Magda Brzeska :) 

 
CZWARTEK 

 
28.05.2020 

 
biologia Katarzyna 

Burnant 
 

Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku  
na str. 64 – 71.  
Zwróć uwagę na zagadnienia ujęte w punktach 
poniżej. 
Przepisz do zeszytu poniższą notatkę.  
Temat: Pochodzenie człowieka.  
1. Gatunek – Homo sapiens – Człowiek rozumny.  
2. Stanowisko systematyczne człowieka.  
3. Naczelne. 
4. Swoiste cechy ludzkie.  
5. Przebieg ewolucji człowieka.  
 
Praca domowa: - Wymień 5 cech łączących 
człowieka z innymi człekokształtnymi. 

W tym tygodniu nie 
przysyłasz pracy 
domowej. 

* Zajęcia 
online – 5. 06 
godz. 12.45 – 
13.15 

https://sp2pt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mbrzeska_sp2pt_onmicrosoft_com/EU6m4KNEYNNAnzRkTs6u1fcBaqwGfJQLPoDSq6SmlAYU9w?e=wZ1Jqm
https://sp2pt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mbrzeska_sp2pt_onmicrosoft_com/EU6m4KNEYNNAnzRkTs6u1fcBaqwGfJQLPoDSq6SmlAYU9w?e=wZ1Jqm
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28.05.2020 

 
 

matematyka Bogumił Pęcina Temat: Symetria figur – ćwiczenia 

powtórzeniowe. 

  

Forma pracy: praca z zeszytem ćwiczeń, 

multimedia 

  

Można ponownie obejrzeć film: 

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

BzJyk 

  

Zadania do samodzielnego rozwiązania: 

Ćw 1,2,3,5 /59   Zeszyt ćwiczeń 

Zad 31,32,26/232 

 

 Na kolejnej 

lekcji krótki 

sprawdzian z 

symetrii 

figur.  

  

29.05 2020 
w piątek 
wieczorem 
nauczyciel 
na adresy 
mailowe 
uczniów 
prześle 
kolejne dwa 
arkusze 
egzaminacyj
ne. Arkusze 
należy 
rozwiązać. 
Na 
najbliższej 
lekcji online 
8.06.2020 w 
poniedziałek 
będziemy 
omawiać 
zadania z 
pierwszego z 
przesłanych 
arkuszy. 

28.05.2020 

 
 

język polski Monika 
Bąkowska 

Temat: Fleksja – utrwalenie wiadomości 

zdania  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ALHL_FBzJyk
https://www.youtube.com/watch?v=ALHL_FBzJyk
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Cele: 

- znam podział rzeczowników 

(pospolite/własne, żywotne/nieżywotne, 

osobowe/nieosobowe, 

konkretne/abstrakcyjne), 

- wiem, które przymiotniki nie podlegają 

stopniowaniu, 

- określam formę liczebników, 

- wiem, czym są partykuły, wykrzykniki, 

spójniki, przyimki. 

 Wykonaj ćwiczenia 10-14 str. 108-109 

(zeszyt ćwiczeń). Wszystkie niezbędne 

informacje z zakresu fleksji znajdziesz w 

podręczniku na str. 338-345. 

 
28.05.2020 

 
 

język polski Monika 
Bąkowska 

Temat: Części zdania – utrwalenie 

wiadomości 

  

Cele: 

- utrwalam wiadomości z zakresu części 

zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, 

dopełnienie, okolicznik) 

- znam rodzaje podmiotów (gramatyczny, 

logiczny, szeregowy, domyślny), wiem, czym 

są zdania bezpodmiotowe, 

- odróżniam orzeczenie czasownikowe od 

imiennego, 

- wykonuję wykres zdania pojedynczego. 

  

 Lekcja w 
aplikacji 
Teams 11.00-
11.30 
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1. Powtórzenie wiadomości o częściach 

zdania. 

2. Określanie typów podmiotów 

((gramatyczny, logiczny, szeregowy, 

domyślny). 

3. Omówienie różnicy między 

orzeczeniem czasownikowym i 

imiennym. Budowa orzeczenia 

imiennego. 

4. Wykonywanie wykresów zdania 

pojedynczego. 

 
28.05.2020 

 
 

EDB Iza Szymczyk Temat: Powtórzenie wiadomości z pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
Tylko dla chętnych 
1. W jaki sposób dokonasz oceny osoby 
POSZKODOWANEJ? 
2. Ile czasu powinna trwać sprawna ocena 
oddychania u osoby nieprzytomnej? 
3. 4-letnia dziewczynka spadła z drzewa i bardzo 
jęczy. Co zrobisz w pierwszej kolejności? 
4. Czego objawami są: zaczerwienienia i 
swędzenie skóry, szybko powiększające się 
obrzęki, narastający ból, problem z oddychaniem? 
5. Jaki jest czas, po którym dochodzi do 
nieodwracalnych zmian w korze mózgowej przy 
NZK? 
6. Co wiesz o pozycji bocznej? 
7. U małego dziecka stwierdziłeś brak oddechu, 
co zrobisz? 
8. Na czym polega utrudnienie w RKO kobiety w 
ciąży? 
9. Kiedy powinno się unikać bezpośredniej 
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wentylacji usta-usta? 
10. Co zrobić, gdy rana mocno krwawi? 
11. Co jest najczęstszą przyczyną śmierci w 
krajach rozwiniętych wśród dorosłych? 
 

PIĄTEK 
 

29.05.2020 

 
język polski 
 

Monika 
Bąkowska 
 

Temat: Praca z przykładowym arkuszem 

egzaminacyjnym. 

Cele: 

- przygotowuję się do egzaminu ósmoklasisty, 

utrwalam poznane wiadomości. 

 

Tok lekcji:  

Rozwiązywanie różnego rodzaju zadań 

egzaminacyjnych (zadania zamknięte, 

otwarte, prawda-fałsz itp.) 

Przykładowe arkusze udostępnione będą w 

aplikacji Teams podczas zajęć on-line. 

 

 Lekcja w 
aplikacji 
Teams: 11.00-
11.30 
 

29.05.2020 

 
język polski 
 

Monika 
Bąkowska 
 

Temat: Wybrane słowniki i ich zawartość. 

Powtórzenie.  

Cele: 

- znam rodzaje słowników (np. ortograficzny, 

języka polskiego, wyrazów obcych, 

poprawnej polszczyzny, etymologiczny, 

frazeologiczny, terminów literackich) i wiem, 

jak z nich korzystać. 

Tok lekcji: 

1. Omówienie rodzajów słowników 

(prezentacja w aplikacji Teams) 

 Lekcja w 
aplikacji 
Teams: 11.45-
12.15 
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2. Dopasowywanie informacji do podanych 

słowników (ćwiczenie 1/114 – zeszyt 

ćwiczeń). 

3. Poprawianie błędów w podanych zdaniach 

(ćw. 5-8/116-117). 

4. Krótki test sprawdzający wiedzę na temat 

rodzajów słowników (w aplikacji Forms). 

 
29.05.2020 

 
język 
angielski 
 

Katarzyna 
Trojanowska-
Nienałtowska 

 

Temat: Reported Speech – mowa zależna. 
  
Notatka z lekcji: 
Lesson 
Topic: Reported Speech. 
  

Plik z materiałami dotyczącymi tematyki 
lekcji zostanie udostępniony na platformie 
Microsoft Teams podczas spotkania online. 

 Zajęcia 
online na 
platformie 
Microsoft 
Teams 
08:00 – 
08:45 

29.05.2020 

 
 

WOS Anna Krasoń Temat 1: Instytucje Unii Europejskiej. 
 
Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 176-
177. 
1.Organami UE są m.in.: Rada Unii 
Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja 
Europejska, Trybunał Sprawiedliwości. 
Na str. 177 w znajdziesz informacje na temat 
uprawnień poszczególnych instytucji  
UE. 
2.Zasady funkcjonowania UE. 
Tabelka str. 176 w podręczniku 
3. Polacy w instytucjach unijnych. 
np.: 
Danuta Hubner-Komisarz UE ds. polityki regionalnej 

 

Traktaty rzymskie 
https://www.youtube.co
m/watch?v=WCo0jhC-
OEI  
 
 

Powtórka: historia 
integracji europejskiej 

https://www.youtube.co
m/watch?v=DoVxOulO
fsw  
 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Komisarz_ds._Polityki_Regionalnej
https://www.youtube.com/watch?v=WCo0jhC-OEI
https://www.youtube.com/watch?v=WCo0jhC-OEI
https://www.youtube.com/watch?v=WCo0jhC-OEI
https://www.youtube.com/watch?v=DoVxOulOfsw
https://www.youtube.com/watch?v=DoVxOulOfsw
https://www.youtube.com/watch?v=DoVxOulOfsw
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                                         od 22 listopada 2004 do 4 lipca 2009 

Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
                       od 14 lipca 2009 do 17 stycznia 2012 

Donald Tusk - Przewodniczący Rady Europejskie 
                                od 1 grudnia 2014 do 30 listopada 2019 

Janusz Wojciechowski - Komisarz UE ds. rolnictwa 

                          Od 1 grudnia 2019 do 2024 

 
29.05.2020 

 
 

WOS 
 

Anna Krasoń Temat 2: Polska w Unii Europejskiej. 
 
Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 180- 
182. 
Polska przystąpiła do Unii 1 maja 2004r. Od 
tego czasu polscy obywatele mogą 
swobodnie podróżować po obszarze całej 
Unii oraz pracować w większości państw 
członkowskich bez żadnej formalności.  
Zapoznaj się z informacjami (str. 180) na 
temat obywatelstwa Unii Europejskiej. 
Polska korzysta również z unijnych funduszy 
mających wyrównywać różnice gospodarcze 
pomiędzy krajami. Środki te przeznaczane są 
przede wszystkim na rozwój infrastruktury 
drogowej, rolnictwo i ochronę środowiska. 
 
Na str. 181 znajdziesz informacje na temat 
funduszy unijnych. 
 
Polska w Unii Europejskiej - korzyści: 

• nowe inwestycje (autostrady), 

• poprawa warunków życia 

mieszkańców biednych regionów, 

Samodzielna praca: 
wymień symbole UE 
(zapisz w zeszycie). 
 
Notatka do zeszytu: 
 

1.Organami UE są 
m.in.: Rada Unii 
Europejskiej, Parlament 
Europejski, Komisja 
Europejska, Trybunał 
Sprawiedliwości. 
2. Polska przystąpiła do 
Unii 1 maja 2004r. 
3. Polska w Unii 
Europejskiej - korzyści: 
(wymień 5, twoim 
zdaniem 
najważniejszych). 
 

 
https://epod
reczniki.pl/a/
polska-i-
polacy-w-
unii-
europejskiej/
D18hy6MuM 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodnicz%C4%85cy_Parlamentu_Europejskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodnicz%C4%85cy_Rady_Europejskiej
https://epodreczniki.pl/a/polska-i-polacy-w-unii-europejskiej/D18hy6MuM
https://epodreczniki.pl/a/polska-i-polacy-w-unii-europejskiej/D18hy6MuM
https://epodreczniki.pl/a/polska-i-polacy-w-unii-europejskiej/D18hy6MuM
https://epodreczniki.pl/a/polska-i-polacy-w-unii-europejskiej/D18hy6MuM
https://epodreczniki.pl/a/polska-i-polacy-w-unii-europejskiej/D18hy6MuM
https://epodreczniki.pl/a/polska-i-polacy-w-unii-europejskiej/D18hy6MuM
https://epodreczniki.pl/a/polska-i-polacy-w-unii-europejskiej/D18hy6MuM
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• inwestycje kapitału zagranicznego, 

• środki finansowe na unowocześnienie 

gospodarki, 

• fundusze na rozwój nowych 

technologii, 

•  środki finansowe na rozwój edukacji, 

• dopłaty dla rolników, 

• swobodny przepływ towarów i usług, 

• fundusze na walkę z bezrobociem, 

• możliwość zatrudnienia w UE, 

• możliwość osiedlania się w państwach 

UE, 

• ochrona środowiska (oczyszczalnie 

ścieków, kanalizacja), 

• wspieranie przedsiębiorczości własnej 

obywateli. 

 
29.05.2020 

 
 

wychowanie 
fizyczne 
 

Franciszek 
Szymczyk 
 

Temat: Ocena postawy ciała. Wady postawy ciała 
- 2 godz. 

Termin odsyłania prac do 
2.06.2020r. 

Odszukaj w 
różnych 
materiałach 
wady postawy 
I opisz je. 

29.05.2020 

 
 

wychowanie 
fizyczne 
 

Anna 
Odrzywół 

Temat: Przechodzenie poprzeczki i lądowanie w 
skoku wzwyż. 
 
Obejrzyj film. 
https://www.youtube.com/watch?v=DrH7v5ssZ9
8 
 

 Dowiedz się 
kto jest 
rekordzistą 
igrzysk 
olimpijskich w 
skoku wzwyż. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DrH7v5ssZ98
https://www.youtube.com/watch?v=DrH7v5ssZ98
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PONIEDZIAŁEK 
 

01.06.2020 język polski 
 

Monika 
Bąkowska 
 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.   

01.06.2020 
 

 

matematyka 
2h 

Bogumił Pęcina Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
 

  

  

  

 
01.06.2020 
 

 
 

geografia Anetta Cieślik Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.   
Lekcja 

online 

4.06.2020 

godz.9.30 

 
01.06.2020 
 

 
 

religia Ks. Paweł 
Sudowski 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

 

Proszę uzupełnić 
zaległości, aby każdy 
miał min.4 oceny  

 

01.06.2020 
 

 
 

religia 
 

Ks. Paweł 
Sudowski 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
 

 

  

WTOREK 
 

02.06.2020 
 

 

język 
niemiecki 

Katarzyna 
Błażejewska 

Thema: Die Berichtigung der Klassenarbeit. 
  
Proszę poprawić błędy w sprawdzianie zgodnie     
z kluczem umieszczonym w plikach w aplikacji 
Teams. Oceny zostały wpisane do e-dziennika. 
  

 
Kontakt z nauczycielem za 
pośrednictwem aplikacji 
Teams lub poczty 
elektronicznej: 
kblazejewska1@sp2pt.onmi

crosoft.com 

 

 
 

mailto:kblazejewska1@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:kblazejewska1@sp2pt.onmicrosoft.com
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02.06.2020 
 

 
 

język 
niemiecki 

Katarzyna 
Błażejewska 

Thema: Post aus den Ferien. 
  
Podręcznik str. 49, zeszyt ćwiczeń str. 66 
Słownictwo str. 53 – nazwy celów wakacyjnych, 
rodzaje podróży 
1) Zapoznaj się z nowym słownictwem. 
2) Przeczytaj dwa listy na str. 49 w podręczniku – 
na ich podstawie wykonaj ćwiczenie 1/49. 
3) Wykorzystując poznane słownictwo wykonaj 
ćwiczenie 3/49. 
4) Aby utrwalić poznane słownictwo uzupełnij 
zadania 1, 2, 4, 5, 6, 7 str. 66 w zeszycie ćwiczeń. 
 

 Spotkanie w 
aplikacji 
Teams 
odbędzie się 
02.06.2020r. 
(wtorek) o 

godz. 11.00.  

02.06.2020 
 

 
 

fizyka Krystyna Pełka Temat: Sport.  
 
zakres materiału: 

• Dlaczego tak trudno biegać po piasku 
• Dlaczego można podkręcić piłkę  
• Do czego samochodom wyścigowym 

służą „skrzydła” 
• Dlaczego można żeglować pod wiatr 

Formy pracy ucznia: 
Lekcja on-line 

 
Temat: Sport.  
 
zakres materiału: 

• Dlaczego tak trudno biegać po piasku 
• Dlaczego można podkręcić piłkę  
• Do czego samochodom wyścigowym 

służą „skrzydła” 
• Dlaczego można żeglować pod wiatr 

Formy pracy ucznia: 
1. Praca z podręcznikiem str. 246- 248 

 
 
 
 

Rozwiązanie  
zadania 2 str.248  
w Notesie zajęć  

lub zakładce Zadania 
 
 
 
 
 
 
 
w indywidualnym Notesie 
zajęć/Zadanie domowe. 
 

 
 
 
 
 
 
Lekcja on-line  

wtorek 
10.00- 10.30 

 
 
 
 
 
Materiały 
dodatkowe 
Bibliotece 
zawartości   
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2. Praca z plikiem pdf zamieszczonym w 
zakładce Pliki. 

3. Wypełnianie karty pracy. 

 
 

02.06.2020 
 

 

historia Anna Krasoń  
Temat 1: Sprawdzian wiadomości - Polska 
Rzeczpospolita Ludowa. 

  
  
WAŻNA INFORMACJA! 
Test zostanie opublikowany na TEAMS 
02.06.2020r. 
o godz. 10.15, czas na rozwiązanie- 20 minut,  
uczeń musi być zalogowany na Office 365. 
 
Nieobecność na lekcji on-line w tym dniu jest 
jednoznaczna z oceną 1 ze sprawdzianu. 
 
 
 

  
Zapraszam 
na lekcję on-
line 
(aplikacja 
Teams) 
w dniu 
02.06.2020r.,  
godz. 10.00. 
 
e-mail:  
akrason2@sp2
pt.onmicrosoft.
com 

 

02.06.2020 
 

 

historia Anna Krasoń Temat 2: Analiza i poprawa sprawdzianu - 
Polska Rzeczpospolita Ludowa. 
 

  
 
 
 
 

mailto:akrason2@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:akrason2@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:akrason2@sp2pt.onmicrosoft.com
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02.06.2020 
 

 
 

informatyka 
 

Sylwia Budzisz 
 

Temat: Konstruowanie algorytmów. 
Utrwalenie wiadomości o algorytmach. 
 
Pobierz i zainstaluj program Magiczne 
bloczki. 

Program Magiczne Bloczki przeznaczony jest 
do projektowania(rysowania) schematów 
blokowych opisujących pewien algorytm. 
Opcja przeprowadzania symulacji działania 
algorytmu daje użytkownikowi możliwość 
sprawdzenia jego poprawności.  

Konstruowanie schematu odbywa się poprzez 
wstawianie bloków (Start, Warunek, itp.) na 
planszę i przypisanie im odpowiednich 
połączeń. Wbudowany prosty język 
programowania umożliwia łatwy sposób 
zarządzania danymi (zmiennymi). 
 

Instalacja i interfejs programu Magiczne 
Bloczki. Ułożenie, uruchomienie, zapis 
algorytmu liniowego. 

Obejrzyj film Pana Michała Gnybka, w 
którym w bardzo przystępny sposób tłumaczy 
podstawy obsługi programu Magiczne 
bloczki. 
https://youtu.be/6rYXGSpMOPA 
 
Poćwicz konstruowanie algorytmów w 
programie: 
Magiczne bloczki 
https://youtu.be/UXaJJSz1qNs 

 
 
 
sbudzisz@sp2pt.onmicros
oft.com 
 
 
Na pocztę Outlook 
zostały wysłane zadania 
dla uczniów, którzy 
jeszcze nie przesłali 
rozwiązań w arkuszu 
kalkulacyjnym. Termin 
odesłania już minął. 
Oceny niedostateczne 
można poprawić. 

Uwaga: 

Starsza 
wersja 
programu 

jest 
darmowa 

https://legal
ne.info.pl/do
wn/3021/546
9 
Nowa 
wersja 
programu 
Wersja 
testowa 
programu 
Magiczne 
Bloczki 
działa przez 
okres 3 dni. 
Pełna wersja 
aplikacji z 
licencją dla 
ucznia 
kosztuje 5 
złotych. 
http://erisoft
ware.pl/eri/m
b/mbinst.exe 
 

https://youtu.be/6rYXGSpMOPA
mailto:sbudzisz@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:sbudzisz@sp2pt.onmicrosoft.com
https://legalne.info.pl/down/3021/5469
https://legalne.info.pl/down/3021/5469
https://legalne.info.pl/down/3021/5469
https://legalne.info.pl/down/3021/5469
http://erisoftware.pl/eri/mb/mbinst.exe
http://erisoftware.pl/eri/mb/mbinst.exe
http://erisoftware.pl/eri/mb/mbinst.exe
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