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Edukacja wczesnoszkolna klasa I – p. B. 
Mieczkowska 
 
 
Religia klasa 1 – Anna Domurat  
https://youtu.be/CkeP3Npgspc 
 
 

 
 

Klasa I: 

1.  

Edukacja wczesnoszkolna klasa II –  
p. E. Ziółek 
 
 
Religia klasa 2 - Anna Domurat 
https://youtu.be/CkeP3Npgspc 
 
Powtórzę: 

 - Akt żalu, Akt miłości, Przykazanie miłości. 

 

 

klasa II: 

przeczytaj komiks "Zgubne skutki reklamy" s. 18-19 

podręcznik 

wykonaj ćwiczenia:1, 2, 3 s. 18-19 karty pracy 

wykonaj zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 s. 12-13 karty 

matematyczne 

przeczytaj tekst "Basia i pieniądze"  s. 20-22 

podręcznik 

wykonaj ćwiczenia:1, 2, 3, 4, 5, 6 s. 20-22 karty 

pracy 

wykonaj zadania:1, 2, 3, 4, 5, 6 s. 14-15 karty 

matematyczne 

przeczytaj tekst "Śmieci wokół nas" i wiersz 

"Lekcja" s. 23-25 podręcznik 

wykonaj ćwiczenia :1, 2, 3, 4, 5, s. 23-24 karty pracy 

wykonaj zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 s.16-17 karty 

matematyczne 

wykonaj ćwiczenia:1, 2, 3, 4, 5 s. 26-27 karty pracy 

wykonaj zadania:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 s. 18-18 karty 

matematyczne 

wykonaj zadania: 1, 2, 3 s. 20-21 karty 

matematyczne 

przeczytaj tekst "Zwiedzamy zabytki" s. 26-27 

podręcznik 

wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 s. 28-31 karty 

pracy 

wykonaj zadania:1, 2, 3, 4, 5 s. 22-23 karty 

matematyczne 

 

Edukacja wczesnoszkolna klasa III – 
 p. J. Wądołowska – Karwowska 
 
Religia klasa 3 - Anna Domurat 
1.Powtórz formułę spowiedzi, której tekst masz 

w Indeksie do I Komunii świętej.  

2.Zrób z rodzicami rachunek sumienia z 

książeczki do I Komunii świętej. 

klasa III: 

1. Edukacja polonistyczna i przyrodnicza  

„Na Warmii i Mazurach” p. str. 22,23-  ćw. str. 17,18 

„Legenda o królu ryb” p. str. 24,25- ćw. 19,20 

„Nad jeziorami” p. str. 27,28,29,30- ćw. 21, 22, 

23,24 

„Od kałuży do oceanu” p. str. 31,32,33- ćw. 25,26 

„Zakręć kran” p. str. 35- ćw. str. 27, 29,30 

2. Edukacja matematyczna 

https://youtu.be/CkeP3Npgspc
https://youtu.be/CkeP3Npgspc
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3.Powtórz 5 warunków sakramentu pokuty.  

- Co to jest grzech?  

- Co to jest żal za grzechy ? 

-  Co to jest spowiedź ? 

https://view.genial.ly/5e…/interactive-image-
3-klasa-religia  
https://view.genial.ly/5e6e540745bfe40fc000
2ddd/interactive-image-3-klasa-
religia?fbclid=IwAR21TIGCmdhxxt08MO9H0j8
mx9MMRpLcGu9tfLgPRgUteW4gRZ-_AQ71an 
 
 

 

Wykonaj proszę w zeszycie zadania, które znajdują 

się                                                     w podręczniku: 

str. 114- zad. 1,2,3,4 

str. 115- zad. 1,2,4,5 

str. 116 –zad. 2,3 

str. 117-zad. 1,2,3,4,5,6 

str. 118-zad. 1,2,3,5 

str. 119- zad. 1,2,3,4. 

Zadań z edukacji matematycznej proponuję więcej, 

obowiązkowo proszę wykonajcie 50% pozostałe dla 

chętnych (znam Was i wiem, że jak zawsze wszyscy 

jesteście chętni). 

p. J. Wądołowska 
 

Kl. IV – Język Polski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Język polski klasa IV:  

 

Temat lekcji: Do jakich faktów historycznych i 

wydarzeń legendarnych nawiązuje poznana legenda? 

 Legenda pt." Stopka królowej Jadwigi". 

podręcznik  strona 196-198 

Zadania do tematu: 

Nazwij cechy królowej Jadwigi 

Ułóż plan wydarzeń do przeczytanej legendy. 

Uzasadnij, że tekst jest legendą. 

 

 
p. Zofia Polkowska 

https://view.genial.ly/5e…/interactive-image-3-klasa-religia
https://view.genial.ly/5e…/interactive-image-3-klasa-religia
https://view.genial.ly/5e6e540745bfe40fc0002ddd/interactive-image-3-klasa-
https://view.genial.ly/5e6e540745bfe40fc0002ddd/interactive-image-3-klasa-
https://view.genial.ly/5e6e540745bfe40fc0002ddd/interactive-image-3-klasa-
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Matematyka - klasa IV 
Matematyka kl. IV – 17.i 18.03.2020 r. 

Temat: Ułamek jako część całości – 

rozwiązywanie zadań. 

- zadanie 1,2 str.195 

- zadanie 3,4,5,6,7,8 str.196 

 

Matematyka kl. IV – 19.-20 .03.2020r. 

Temat: Zaznaczanie ułamków na osi liczbowej. 

- przeczytać przykład 3 str.194 

- przeczytać przykład 5 str.195 

- zadania: 9,10,11,12,13,14 str.196 i 197 

 

Matematyka kl. IV – 23.03.2020 r. 

Temat: Porównywanie ułamków o 

jednakowych licznikach lub mianownikach. 

- przeczytać przykład 1 str.198 

-przeczytać przykład 2 i 3 str.199 

- zadnie 1 i 3 str.200 

 

Matematyka kl. IV – 24 i 25.03. 2020 r. 

Temat: ćwiczenia w porównywaniu ułamków 

zwykłych. 

- zadanie 4,5 str.200 

- zadanie 6,7,8 str.201 

- zeszyt ćwiczeń zadania ze str. 17 i 18. 

Przyroda– klasa IV 

Przyroda kl. IV - 17. I 20. 03.2020 r. 

Temat: Różne przyczyny zatruć i zasady udzielania 

pierwszej pomocy. 

- przeczytać tekst w podręczniku str. 127 i 128 

- wykonać zadanie 3 str.129 (Czy wiesz, czy 

umiesz?). 

 

Przyroda kl. IV – 24.03.2020 r. 

Temat: Jak opatrzeć uszkodzoną skórę? 

- przeczytać tekst w podręczniku str. 129 

- zaprojektować w zeszycie tabelę, w której 

przedstawisz rodzaj uszkodzenia skóry i formę 

pierwszej pomocy. 

Matematyka kl. V- 17. i 18. 03.2020 r. 

Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków 

dziesiętnych przez 10.100.1000, ….- 

rozwiązywanie zadań 

- zadania: 4 i 5 str.175 

- zadania: 6,7,8,9,10 str.176 

 

Matematyka kl. V – 19. i 20.03.2020 r. 

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych. 

- przeczytać przykład 1i 2 str.177 

- przeczytać przykład 3 i4 str.178 i 179 

- zadania: 1 i 2 str.179 

Matematyka kl. V – 23.03.2020 r. 

Temat: Ćwiczenia w mnożeniu ułamków 

dziesiętnych. 

- zadania: 3,4,5 str.179 

Matematyka kl. V – 24. i 25.03.2020r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z 

wykorzystaniem mnożenia ułamków 

dziesiętnych. 

- zadanie 5 str.179 

Geografia kl. V- 24.03.2020 r. 

Temat: Lądy i oceany na Ziemi – podsumowanie. 

- przeczytać podsumowanie str.98 

- wykonać zadania z podręcznika str. 99 i 100 – w 

zeszycie. 
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- zadania: 7,8,9,10,11,12 str.180 

 Geografia kl.VI – 20.03.2020 r.  

Temat: Turystyka w Europie Południowej.- str.120 

- napisać notatkę 

- zadania w zeszycie ćwiczeń str.76, 77, 78. 
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Matematyka kl. VII - 17.03.2020 r. 
Temat: Równania w postaci proporcji 
- przeczytać wstęp str.179 
- objaśnienie na stronach internetowych 
https://www.youtube.com/watch?v=2Oov2YD
4Ymk 
https://epodreczniki.pl/a/rownania-w-postaci-
proporcji/DHi3H5hIa  
- rozwiązać zadania: 1,2,3 str.180 
 
Matematyka kl. VII – 18 i 19. 03.2020 r. 
Temat: Rozwiązywanie równań w postaci 
proporcji. 
- zadanie 4 str.180 
- zadanie 5 str.180 
 
Matematyka kl. VII – 20.03.2020 r. 
Temat: Zapisywanie proporcji- rozwiązywanie 
zadań tekstowych. 
- przeczytać przykład 3 str.181 
- rozwiązać zadania: 6,7,8,9,10 str.181 
Matematyka kl. VII – 23 i 24. 03.2020r. 
Temat: Podział proporcjonalny- rozwiązywanie 
zadań. 
- przeczytać informacje str.182 
- przeczytać przykład 1i 2 str.182 
- skorzystać z objaśnienia 
https://pistacja.tv/film/mat00373-stosunek-
dwoch-wielkosci-tego-samego-
rodzaju?playlist=573  
- rozwiązać zadania: 1,2,3,4,5,6 str. 183 
Matematyka – kl. VII – 25.03.2020 r. 
Temat: Wyznaczanie stosunku wielkości – 
podział proporcjonalny. 
- przeczytać przykład 4 str.183 
- rozwiązać zadania:7,8,9,10,11 str.184 

 

Geografia kl. VII – 19.03.2020r. 

Temat: Wpływ transportu na jakość życia 
mieszkańców oraz gospodarkę. 
- przeczytać tekst w podręczniku str. 152 
- napisać notatkę pod tematem 
 
Geografia kl. VII -23.03.2020r. 
Temat: Walory turystyczne Polski. 
- przeczytać temat na str.153 
- napisać notatkę(rodzaje turystyki, walory 
przyrodnicze i kulturowe – co należy?) 

 
 
 
 
 

Geografia kl. VIII- 23.03.2020r. 

Temat: Zróżnicowanie etniczne i kulturowe ludności 
Ameryki. 
- przeczytać temat w podręczniku str.122 
- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.57 i 58. 

https://epodreczniki.pl/a/rownania-w-postaci-proporcji/DHi3H5hIa
https://epodreczniki.pl/a/rownania-w-postaci-proporcji/DHi3H5hIa
https://pistacja.tv/film/mat00373-stosunek-dwoch-wielkosci-tego-samego-rodzaju?playlist=573
https://pistacja.tv/film/mat00373-stosunek-dwoch-wielkosci-tego-samego-rodzaju?playlist=573
https://pistacja.tv/film/mat00373-stosunek-dwoch-wielkosci-tego-samego-rodzaju?playlist=573
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p. Barbara Eska                    
 

 

Chemia  klasa VII  
 
1. Wzory i nazwy związków 

chemicznych – zadanie 3, 4 i 5 -

podręcznik str.136 

Rodzaje wiązań – zadanie 1 i 2 – 

podręcznik str.120 

 

1.Prawo stałości składu związku 

chemicznego – rozwiązywanie zadań 

1,2i 3 

podręcznik str.141 

 

 
 
 

 

 

Chemia klasa VIII 

 

1. Alkohole wielowodorotlenowe – 

zadanie 2 i 3 – podręcznik str.153 

2. Alkohole monohydroksylowe – 

zadanie 3 i 4 – podręcznik str.149 

 

 

1. Powtórzenie wiadomości o alkoholach 

– rozwiązywanie zadań 1,2 3 i 4 – podręcznik 

str.156. 

 

Matematyka kl 6 
 
 
 
 
Matematyka kl 8 
 
 
 
 
Fizyka klasa 7 
 
 
Fizyka klasa 8 
 
 
 
 
Informatyka  

Ćwiczenia str od 44 do 56 
Oraz https://learningapps.org/ 
 
 
 
Podręcznik VI. Przed egzaminem  
Zestaw nr1 str 229 
Zestaw nr2 str 232 
https://learningapps.org/ 
 
Podręcznik tematy 5.1 do 5.9 (przeczytać) 
Oraz https://learningapps.org/ 
 
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-
podstawowa/fizyka 
 
https://learningapps.org/ 
 
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-
podstawowa/informatyka 

  
 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/fizyka
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/fizyka
https://learningapps.org/
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/informatyka
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/informatyka

