Biologia 5
Kolejna lekcje dla Was na 2 tygodnie. Bardzo proszę o poprzednie zadania od nr 2,5, 8,10 i 16.
Temat : Budowa korzenia, łodygi i i liścia
1. Strefy w korzeniu:
 strefa korzeni bocznych
 strefa włośnikowa
 strefa wydłużania
 strefa wzrostu
2. Systemy korzeniowe:
 palowy
 wiązkowy
3. Liście pojedyncze i złożone.
4. Rozmieszczenie tkanek w korzeniu, łodydze i liściu
Temat proszę wpisać do zeszytu ( notatka jest kompletna, ale można ją wzbogacić o rysunki, własne, dodatkowe
informacje) . Tym sposobem IV dział zostaje zakończony i jako powtórzenie uzupełnicie ćwiczenia str. 77 i 78.
Drugi temat będzie z kolejnego działu i dotyczy mchów i paproci, które dobrze znacie. W tych tematach
najważniejsze jest środowisko życia i budowa, rozmnażanie jest nieobowiązkowe. Proszę skorzystać z propozycji
notatki, którą podaje poniżej, należy ją tylko uzupełnić.
Temat: Rośliny zarodnikowe, czyli mszaki i paprotniki str. 115-128
1. Rośliny zarodnikowe, bo rozmnażają się przez zarodniki.
2. Mszaki:
a) występowanie – wpisz gdzie rosną mszaki
b) budowa – korzeń to chwytnik, łodyżka z listkami i trzonek z zarodnią
c) przykłady - wpisz str. 120
3. Paprotniki:
a) występowanie - wpisz gdzie rosną paprocie
b) budowa – korzeń, łodyga to kłącze i liście z zarodniami
c) przykłady - str. 126 – 128
4. Rozmnażanie mszaków (str. 117) i paprotników (str. 124) dla zainteresowanych do przeanalizowania nieobowiązkowe.
Zrobicie ćwiczenia, ale tylko niektóre – str. 80 ćw. 3, str. 82 i 83, pozostałe jeśli ktoś ma życzenie.
Po zrobieniu wszystkiego wysyłacie na mojego e-maila zdjęcia zrobionych/uzupełnionych ćwiczeń, ale
tylko str . 66, 72, 76, 77 i 78 Proszę aby zdjęcia były w miarę wyraźne/ czytelne.
Kilka osób wysyłało mi zdjęcia ćwiczeń, choć nie było takiego polecenia, więc teraz proszę skompletować te
ćwiczenia , które trzeba i wysłać jeszcze raz, ale tylko te 5 stron.
Czekam na zadania do 24 maja
E-mail – jolantajanuszek170@gmail.com
Powodzenia i przypominam, że notatki w zeszycie będą sprawdzane w szkole.
Biologia 6
Po przerobieniu lekcji o gadach w ćwiczeniach zrobicie str. 85 – 88, 90 i 91 oraz 94 i 95
Natomiast nowy temat dotyczy ptaków – zwierząt, które dobrze znacie i wiecie, że latają, dlatego w tym temacie
szukacie cech niezbędnych do lotu. Podaję wzór notatki, aby było Wam łatwiej opracować temat.
Temat: Ptaki – zwierzęta zdolne do lotu
1. Są stałocieplne (dlatego migrują do ciepłych krajów)
2. Są zwierzętami lądowymi, choć występują we wszystkich typach środowisk.
3. Budowa ma na celu redukcje masy ciała, aby latać:
a) dziób zamiast zębów (zęby są ciężkie)
b) pióra – (budowa i rodzaje piór str. 121) i gruczoł kuprowy opracować
c) kości wypełnione powietrzem

d) skrzydła
e) opływowy kształt ciała ( jak samolot)
f) płuca z workami powietrznymi - opracować
4. Rozmnażanie:
a) jajorodność (toki to zach. godowe ptaków)
b) budowa jaja (str. 123) - opracować
c) gniazdowniki i zagniazdowniki
5. Przegląd ptaków – krótka notatka wg uznania.
Po przerobieniu lekcji o ptakach zrobicie ćwiczenia, nie muszą być wszystkie – patrz zadanie.
W ramach zadania, że przerobiliście te tematy proszę przesłać zdjęcia uzupełnionych/zrobionych ćwiczeń
str. 86, 88, 94, 95, 98, 99 i 101 i przesłać na mojego e-maila. Przysyłacie tylko te strony z ćwiczeń,
które podałam i proszę, aby były czytelne, wyraźne.
Czekam na zadania do 24 maja.
E-mail – jolantajanuszek170@gmail.com
Powodzenia i przypominam, że notatki w zeszycie będą sprawdzane w szkole.

Biologia 7
Dzień dobry, na początek nadal czekam na zadanie o nerkach od nr 7, 11, 16, 17, 18 i nie otworzyłam 19.
Komentarz do poprzedniego zadania - 3a – brakowało, że do moczu pierwotnego ucieka glukoza,
3b – ta glukoza jest odzyskiwana, 3c – mało wymieniacie składników wydalanych, 4 i 5 całkiem dobrze i zad 6 –
zwykle 1-2 zdania o sztucznej nerce, czyli mało. 15 -20 pkt =bdb i mieście się wszyscy w tym przedziale, cel nie ma.
Następne tematy do zrobienia w zeszycie są poniżej i są przewidziane na 2 tygodnie, do 24 maja.
Zeszyty i notatki sprawdzam po powrocie do szkoły.
Temat: Ośrodkowy i obwodowy ukł. nerwowy
1. Obwodowy układ nerwowy to wszystkie nerwy, które odbierają informacje od narządów (co się w którym
dzieje) i przesyłają do mózgu, a potem z mózgu do narządu Twoja decyzję np. ból w ręce i odpowiedz, ze
oglądasz to miejsce na ręce, sprawdzasz, co Cię boli.
Przerwanie ciągłości takiego nerwu to odcięcie części ciała od mózgu = paraliż ręki, nogi
2. W obwodowym ukł. nerwowym mamy 12 par nerwów czaszkowych (obsługują głowę), np. nerw wzrokowy,
słuchowy i 31 par nerwów rdzeniowych (obsługują resztę ciała), np. nerw ramienny, kulszowy (udowy),
międzyżebrowe. Str. 181 w podręczniku
3. Ośrodkowy układ nerwowy to mózg, móżdżek i rdzeń przedłużony (pień mózgu), str. 178-180
4. Mózg: składa się z dwóch półkul, a każda z nich z istoty białej i szarej (szare komórki), istota szara to kora
mózgu, w której grupy neuronów zapamiętują , analizują informacje i tak :
 w płacie czołowym są ośrodki pamięci, myślenia, analizy matematyczno-logicznej – jeśli się uszkodzą
to mówimy o amnezji
 w płacie ciemieniowym – ośrodki czucia, dotyku – w prawej półkuli mamy czucie lewej strony ciała,
a w lewej półkuli czucie prawej strony – zaburzenie czucia w prawej ręce to uszkodzenie lewej
półkuli płata ciemieniowego
 w płacie potylicznym są ośrodki wzroku – uszkodzenie to kłopoty ze wzrokiem i jeśli prawe oko źle
widzi to może nie oko jest zepsute, tylko lewa półkula płata potylicznego
 w płacie skroniowy jest słuch i mowa
5. Móżdżek – wygląda podobnie jak mózg, tylko jest mniejszy i są w nim ośrodki koordynacji ruchów
(precyzyjne ruchy) , np. trafienie piłką do kosza, jazda na rowerze, pisanie w zeszycie
6. Rdzeń przedłużony zawiera ośrodki: oddechowy, pracy serca, ciśnienia krwi
7. Rdzeń kręgowy jest w kanale kręgowym i pośredniczy w przekazywaniu informacji z nerwów do mózgu i z
mózgu nerwami do ciała – przerwanie rdzenia w okolicy lędźwiowej = wózek inwalidzki, a przerwanie w
odcinku szyjnym to leżenie na łóżku, bo całe ciało jest niewładne

8. Opony mózgowo-rdzeniowe (3) i płyn mózgowo-rdzeniowy ochraniają mózg i rdzeń przed urazami,
wstrząsami.
Temat: Odruchy wrodzone i nabyte str. 182-184
1. Odruch to automatyczna reakcja na bodziec, najbardziej korzystna, pomaga w codziennym życiu, chroni
przed urazami
2. Odruchy wrodzone, mamy od urodzenia, jesteśmy w nie wyposażeni od początku życia,
np. i tu wypiszecie sobie przykłady z książki
3. Odruchy nabyte, czyli wyuczyliśmy mózg czynności, którą często robimy i dzięki temu ta czynność robi się
sama, automatycznie, nie wymaga skupienia i wysiłku, np. i tu też poszukacie przykładów z książki
4. Łuk odruchowy - dopisz co to jest, na czym polega
Koniec lekcji, jest tego sporo, ale to na 3 tygodnie. Po przerobieniu lekcji odpowiedz na pytania
Zadanie prześlij na e-maila
E-mail – jolantajanuszek170@gmail.com
1. Robisz piżama party w domu, zapraszasz kolegę cukrzyka, czym nie możesz go poczęstować?
Coca –cola, banany, jabłka, tort, woda mineralna, sałatka z kurczakiem,
2. Co zrobić, jak pomoc, jeśli twój kolega chory na cukrzycę odcukrza się, spada mu cukier?
3. Który hormon w takiej stresującej sytuacji będzie się u Ciebie wydzielał w dużych ilościach?
4. W wyniku wypadku osoba nie słyszy i nie może mówić wyraźnie, bełkocze. Jak myślisz, która część mózgu
uległa zniszczeniu?
5. Po skoku do basenie na główkę pacjent jest nieprzytomny i podłączony do respiratora.
Jak myślisz co mu się stało?
6. Podane odruchy oceń, czy są nabyte, czy wrodzone?
 kichanie i kaszel –
 jazda na rowerze, łyżwach, rolkach –
 gra na pianinie, gitarze –
 automatyczne, szybkie porywanie ręki po oparzeniu –
powodzenia
Chemia 7
Temat kolejny i następne zadania . Nadal czekam na poprzednie.
Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.
1. Cząsteczka wody jest dipolem, ma budowę polarną. Str. 166 i 167 w podręczniku do przeanalizowania i
zrobienia notatki np. wg wzoru poniżej, wykreśl błędy z tego tekstu
i wpisz zdania do zeszytu.
W cząsteczce wody pomiędzy atomami węgla i wodoru tworzą się wiązania spolaryzowane/jonowe.
Wspólne pary elektronowe, tworzące wiązania są przesunięte
w stronę atomu tlenu/wodoru. W wyniku tego przesunięcia wytwarzają się dwa bieguny
w cząsteczce: ujemny w pobliżu atomu tlenu/wodoru i dodatni w pobliżu atomu tlenu/wodoru. W
cząsteczce wody pozostają dwie wolne pary elektronów.
W wodzie dobrze rozpuszcza się każdy związek, który ma budowę polarna. (związki niepolarne, np.
benzyna, olej w wodzie się nie rozpuszcza)
2. Roztwory wodne nasycone i nienasycone - tutaj sami zrobicie notatkę wg uznania, bo pojęcia są Wam
znane. Str. 176 w podręczniku.
3. Rozpuszczalność t maksymalna liczba gramów substancji , która można rozpuścić w 100g wody
/rozpuszczalnika w danej temperaturze i pod danym ciśnieniem, aby otrzymać roztwór nasycony. Proszę
otworzyć na str. 178 i przeanalizować przykłady

Np. 1 proszę odszukać krzywą dla cukru - w temp. 100C w 100 g wody można rozpuścić maksymalnie 191 g
cukru, jeśli podgrzejemy roztwór do 300C to w 100 g wody możemy rozpuścić 220g cukru, czyli prawie 30 g
dodatkowo i mamy roztwory nasycone.
Im wyższa temperatura tym więcej można rozpuścić substancji w wodzie (wyjątkiem jest (CH3COOH)2Ca
Np. 2 w temp. 400C rozpuszczalność KI wynosi 160g. ile można maksymalnie rozpuścić KI
w 50 g wody , a ile w 200, czy 300 g wody
w 100 g wody rozpuści się w tych 400C 160g KI
w 50 g wody rozpuści się
więc 80g KI (160 : 2)
w 200 g
będzie 320g KI (160 x 2)
w 300g z kolei rozpuści się
480g KI (160 x 3)
Np. 3 Jeśli podniesiemy temperaturę nasyconego roztworu KI z 400C do 900C to ile dodatkowo tego KI
możemy rozpuścić w 100g wody, w 50 i 200 g wody
w 400C można było rozpuścić 160g KI
w 900C można max rozpuścić 200g KI, czyli o 40 g więcej
w takim razie jeśli mamy 50 g wody to można rozpuścić 100g KI, czyli o 20g więcej jak
w poprzednim zadaniu, czyli na 200g wody będzie przypadało 80g KI więcej
lub inne myślenie:
w 100 g wody rozpuści się w 400C 160g KI
w 100 g wody rozpuści się w 900C 200g KI, czyli o 40g więcej
w 50 g wody rozpuści się w 400C
w 50 g wody rozpuści się w 900C

80g KI
100g KI, czyli o 20g więcej

w 200 g
w 400C
będzie 320g KI
0
w 200 g
w 90 C
będzie 400g KI, czyli 80g więcej
proszę te zadania przemyśleć z podręcznikiem
1. Na podstawie wykresu rozpuszczalności podaj ile:
a) KNO3 można maksymalnie rozpuścić w 100 g wody w temp. 900C
b) NH4Cl można maksymalnie rozpuścić w 100 g wody w temp. 500C
2. Oblicz, ile można rozpuścić:
a) KNO3 można maksymalnie rozpuścić w 50 g wody w temp. 900C
b) NH4Cl można maksymalnie rozpuścić w 200g wody w temp. 500C
c) NaNO3 można maksymalnie rozpuścić w 300 g wody w temp. 200C
d) NaCl można maksymalnie rozpuścić w 200 g wody w temp 1000C
3. Oblicz, ile gramów NaNO3 trzeba dodatkowo rozpuścić w 100 g wody po jej ogrzaniu od temp. 400C do 600C , aby
roztwór nadal pozostał nasycony.
4. Podaj, ile Pb(NO3)2 rozpuszczono w 100 g wody o temp. 200C, jeśli otrzymano roztwór nasycony. Napisz, co się stanie z
tym roztworem, jeśli zostanie podgrzany o 200C.
5. Oblicz ile KCl wykrystalizuje po ochłodzeniu roztworu nasyconego z temperatury 900C do 500C, jeśli do sporządzenia
roztworu użyto 100g wody
Zadania do zrobienia i odesłania do mnie to 8,9, 10,11 i 12 z tej części, czyli rozpuszczalności oraz 1, 2, 3,4,5,6 i 7
z poprzedniej, bo mało mam odesłanych. Zadania mają być z obliczeniami.
Czekam na zadania do 24 maja. E-mail – jolantajanuszek170@gmail.com

Biologia 8
Kolejne lekcje na najbliższe 2 tygodnie, do 24 maja, mam nadzieję, że to już ostatni raz.
Odp do poprzedniego: 1. Protokooperacja, 2. Mutualizm (symbioza), 3. Protokooperacja (mutualizm fakultatywny),
4. Mutualizm, protokooperacja, 5. Komensalizm, 6. Mutualizm, za napisanie na czym polega, kto ma jakie korzyści
2pkt, za opis nawozu zielonego 3-5 pkt 7.1 mutualizm, 7.2 protokooperacja, 7.3 komensalizm, 7.4 protokoperacja,
7.5 mutualizm. Niektóre zdjęcia były rozmazane, niewyraźne, więc nieczytelne lub brakowało części zadań.
Kolejny temat jaki dostaliście do zrobienia w zeszycie będzie kontynuowany, dlatego podaję go w całości.
Temat: Zależności pokarmowe str. 121 w podręczniku – odszukać i uzupełnić notatkę
1. Producenci – wpisać kto to
2. Konsumenci – wpisać kto to
3. Destruenci – wpisać kto to
4. Łańcuch pokarmowy/ troficzny /łańcuch spasania
Np.
poziom
troficzny
I
II
III
IV
ziarno
pszenicy
producent
Roślina

mysz
konsument
I-rzędu
roślinożerca
lub wszystkożerca

wąż
konsument
II-rzędu
mięsożerca
lub wszystkożerca

jastrząb
konsument
III-rzędu
mięsożerca

Łańcuch zawsze zaczynamy pisać od rośliny. Rzędowość konsumenta określamy na podstawie położenia w łańcuchu, bo to się
zmienia w zależności od przykładu – w jednym opisie to samo zwierzę jest na I poziomie troficznym, a w innym na II poziomie.
Tylko roślinożerca i roślina nie zmieniają położenia. Pasożyty też mogą być w takim łańcuchu spasania, bo żywią się tkankami,
krwią swojego żywiciela.

Pytania i zadania do zrobienia i przesłaniana e-maila.
Do zad 1- 4 mogą być odp TAK, NIE.
1. Czy na II poziomie troficznym, czyli konsumentem I-rzędu może być mięsożerca? 2. Czy konsumentem II-, lub III- rzędu może być roślinożerca? –
3. Czy konsumentem III-rzędu może być wszystkożerca?4. Łańcuch można pisać od dowolnego organizmu, np. od zwierzęcia 5. Kto jest zawsze na I poziomie troficznym? –
6. Jeśli jastrząb upoluje i zje mysz, to nadal będzie konsumentem III-rzędu?7. Jeśli obserwujemy spadek liczebności populacji węża, to jak to wpłynie na liczebność populacji jastrzębia?8. Jeśli nastąpi znaczny wzrost liczebności populacji myszy to co z liczebnością węża i jastrzębia?
9. Przeczytaj tekst i ułóż łańcuch pokarmowy na jego podstawie.
Biedronki polują na mszyce w ogrodach i na polach. Mszyce bronią się przed nimi wydzielając obronną ciecz, same
natomiast żywią się sokami wyssanymi z różnych roślin, np. róż. Rośliny też starają się bronić przed mszycami
wytwarzając kolce i włoski, ale rzadko jest to skuteczne.
......................................................................................................................................................................
10. Przeczytaj tekst i ułóż łańcuch pokarmowy na jego podstawie.
W futrze malej roślinożernej myszy, żyjącej w lasach Kostaryki, przebywa stale kilkanaście chrząszczy. Owady wczepiają
się swymi silnymi żuwaczkami w jej uszy i kark. Chrząszcze te rzadko można spotkać gdzie indziej niż w futrze myszy.
Gryzoń podróżujący stale z gromada pasażerów nie wykazuje bynajmniej oznak osłabienia czy niedokrwistości.
Przeciwnie tryska zdrowiem. Chrząszcze zaczynają żerować dopiero, gdy gospodarz przebywa w norze. Opuszczają
jego futro i polują na krwiopijne pchły, od których, aż roi się mysie gniazdo.
…………………………………………………………………………………………………………………….

11. Przeczytaj tekst i ułóż łańcuch pokarmowy na jego podstawie.
W Bałtyku – ekosystemie wyjątkowym lecz ubogim w gatunki – funkcje szczytowego drapieżnika pełni dorsz. Jego
przełowienie doprowadziło do wzrostu liczebności głównych ofiar drapieżcy – śledzi i szprotek. Małe rybki zaczęły
intensywnie żerować na drobnych planktonowych zwierzętach, które z kolei żywiły się jednokomórkowymi glonami.
Ostateczna konsekwencją tej kaskady zmian staly się masowe zakwity toksycznych glonów .
………………………………………………………………………………………………………………………
Czekam na odpowiedzi do 24 maja. E-mail – jolantajanuszek170@gmail.com

Temat : Krażenie materii str. 125, 126
Notatka własna
Temat: Przepływ energii str. 127
Notatka własna – sugeruję na wstępie notatki przerobić/przypomnieć sobie fotosyntezę
i oddychanie komórkowe.
Chemia 8
Odp. do zadania: 1a acetylen, 1b metan, 1c etylen/eten, 1d etylen/eten, 1e eten i etyn,
2 pentyn, heksen, propan, etyn, 3a 8O2 3b 7O2 i 4H2O, 4. Dichloropentan lub 2,3 – dichloiropentan i fluorobuten
Następne tematy do zrobienia na 2 tygodnie, czyli do 24 maja.
Mieliście zrobić temat o wzorach alkoholi, jeśli przerobione to następny będzie o kwasach karboksylowych, czyli
kolejnej grupie ważnych związków organicznych.
Temat: Kwasy karboksylowe – wzory i nazewnictwo
1. Grupa karboksylowa R -COOH
2. Szereg homologiczny niższych kwasów karboksylowych str. 158 wypisać
3. Wyższe kwasy karboksylowe (Są 3 ważne kwasy do przerobienia.) str. 169
a) nazywane są kwasami tłuszczowymi,
b) mogą być nasycone i nienasycone
c) kwas palmitynowy C15H31COOH – nasycony, ciało stałe
d) kwas stearynowy C17H35COOH – nasycony, ciało stale
e) kwas oleinowy C17H33COOH – nienasycony, ciecz
Temat: Kwasy karboksylowe – właściwości
1. Reakcje spalania kwasów.
2. Niższe kwasy karboksylowe są kwasami, a więc dysocjują i reagują z metalami, tlenkami metali i zasadami
dając sole
HCOOH
HCOO- + H+ jeśli dysocjują to barwią papierek wskaźnikowy
CH3COOOH
CH3COO - + H+
odpada wodór z grupy karboksylowej, ten podkreślony, a reszta kwasowa to cały początek, i tak mamy anion mrówczanowy,
octowy, propionowy, masłowy, stąd w solach będzie octan, mrówczan.

2 HCOOH + 2Na

2 HCOONa + H2
mrówczan sodu
2CH3COOOH + Ca(OH)2
(CH3COOO)2Ca + 2 H2O
octan wapnia
3. Wyższe kwasy karboksylowe nie dysocjują, ale reagują z zasadami dając sole, które znamy jako mydła.
(wyższe kwasy reagują tylko z zasadami)

C17H35COOH + KOH

C17H35COOK + H2O
stearynian potasu, czyli mydło potasowe (szare)
4. Kwas mrówkowy – właściwości
5. Kwas octowy – właściwości i zastosowanie

6. Wyższe kwasy – właściwości i zastosowanie
Prosze dobrze przerobić kwasy, bo są ważne. Ich reakcje spalania, dysocjacji i otrzymywania soli.

Temat : Estry
1. Estry do produkt reakcji alkoholu z kwasem karboksylowym.
Przepisać przykładową reakcję z książki str 177
2. Estry sa bezbarwnymi, lotnymi cieczami o przyjemnym kwiatowym lub owocowym zapachu, są wiec
dodawane do mydeł, perfum, żywności (wzmacniacz zapachu.) i dlatego się o nich uczycie.
Temat: *Aminokwasy str. 182 notatka wg własnego uznania, temat jest tylko szczątkowo realizowany, bo wzory
aminokwasów są rozbudowane i poza waszymi możliwościami, ale jak pamiętacie ąz nich białka.
Notatki do sprawdzenia w szkole. Najważniejsze z tych tematów to kwasy karboksylowe i ich reakcje.
Wasze zadanie z tej części to:
1. Napisać reakcje spalania metanolu i glicerolu – po 3 reakcje, jedna na pewno jest w książce
2. Reakcje spalania kwasu palmitynowego.
3. Reakcje otrzymywania palmitynianu sodu i oleinianu ptasu (mydeł)
4. Reakcje otrzymywania octanu magnezu w reakcjach z tlenkiem magnezu i wodorotlenkiem magnezu.
Czekam na odpowiedzi do 24 maja. E-mail – jolantajanuszek170@gmail.com
EDB 8
Dzień dobry, kolejna porcja, mam nadzieję, że ostania. Nadal czekam na zadania od nr
Do przerobienia dostajecie ostatni temat z pierwszej pomocy
Temat: Inne groźne wypadki.
1. Padaczka
2. Zatrucia
3. Utonięcia
4. Porażenia prądem
5. Ukąszenia i użądlenia - zrobić notatkę w zeszycie wg. uznania, jak poprzednio.
Tym razem nie będzie z tego zadania do przesłania, ale…. Następny temat/ dział to profilaktyka zdrowotna. Z tego
działu wybierzecie sobie zagadnienie, które należy opracować w postaci prezentacji, indywidualnie, bo spotkania
nadal są niewskazane. Przygotowaną prezentację można przesłać do konsultacji na mojego meila, ale na pewno
trzeba będzie zaprezentować ją w szkole (chyba że dalej zostaniemy w domu, ja mam nadzieję, że nie)
Zagadnienia do wyboru :
1. Zasady zdrowego stylu życia.
2. Stres
3. Depresja
4. Anoreksja
5. Uzależnienia
6. Asertywność
7. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
W prezentacji do was należy wybór treści i ich ilość, dodawanych zdjęć i plakatów , ale nie mogą się pojawić
wulgaryzmy, pojęcia , których używacie musicie rozumieć i wytłumaczyć reszcie. Jak już napisałam wcześniej
możecie przesłać prezentację do konsultacji, czy jest na bdb. Jeśli nauczanie potrwa dalej to wtedy poproszę Was o
przesłanie jej do oceny.
E-mail – jolantajanuszek170@gmail.com

