
FIZYKA. 

Witam,     materiały na bieżący tydzień. Rafał Kociołek. Od 20.05.2020  

Proszę zapoznać się z działaniem platformy Microsoft Teams. Zobaczcie jak to działa w youtube na 

krótkich filmikach. Proszę podpisywać pracę w temacie maila:  nazwisko imię klasa.  Źle podpisane 

prace nie będą sprawdzane. Podaję Wam tylko wybrane linki do stron youtube lub innych. Proszę 

wpisać tam w wyszukiwarkę bieżący temat, a na pewno znajdziecie coś ciekawego. Jeżeli chodzi o 

poprawę ocen niedostatecznych z półrocza to musimy poczekać na decyzję w sprawie konsultacji z 

uczniami w szkole. Przypominam o zeszycie i wiadomościach które znajdują się w książce na końcu 

każdego działu ( POWTÓRZENIE ) . Forma zaliczenia będzie podana w najbliższym możliwym terminie.

Na ocenę końcową wpływ będą miały: terminowość przesyłanych prac, staranność, przekazane 

treści, samodzielność ( a nie kopiuj-wklej ). Myślę że u niektórych z Was oceny będą lepsze niż na 

półrocze. Jeżeli widzicie na platformie TEAMS że mam status „dostępny” (czyli na zielono) możecie 

zadzwonić lub wejść na czat. Konsultacje piątek 10 – 11. 

Klasy technikum i szkoły branżowej po gimnazjum.

Temat: Życie Słońca ( str. 180 )

W Internecie jest cała masa filmów na ten temat. Zerknijcie. Porównajcie parametry Słońca i planet.

( tabela 2/204 ). Proszę napisać kilka zdań dlaczego Słońce świeci i ma taką ogromną energię.  

zsp4kociolek@gmail.com

Pamiętajcie o platformie Microsoft Teams.

Pozdrawiam. RK

Klasy technikum po szkole podstawowej.

Temat: Praca, moc, energia – zadania.

 Wiem że lubicie zadania z fizyki. Na początek To trzeba umieć str. 199. Proszę zerknąć na zadania 

przykładowe pod tematami lekcji. Są bardzo podobne. Próbujcie samodzielnie coś zdziałać. 

Odpowiedzi nie przesyłajcie. Przyjdzie na to czas. Dziękuję za dotychczasową aktywność. RK

 Kontakt na platformie Microsoft Teams lub na pocztę.

zsp4kociolek@gmail.com

Klasy szkoły branżowej po szkole podstawowej.

Temat: Słońce

Zobaczcie krótkie filmiki w tym temacie na youtube, epodreczniki lub wikipedia , bo jest ich cała 

masa. Wiadomości również w podręczniku.

Proszę napisać 5 ( lub więcej ) zdań dlaczego Słońce świeci  i przesłać pracę na adres  :zsp4kociolek@gmail.com

Zapraszam również na platformę Teams.

mailto:zsp4kociolek@gmail.com
mailto:zsp4kociolek@gmail.com
mailto:zsp4kociolek@gmail.com

