
 

Religia kl. 1 – p. A. Domurat 7.04.20 

Temat: Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości 

do nas.  

Pokoloruj str. 78- 79, wklej naklejkę.  

https://view.genial.ly/5e83413159ee3c0df4dc

b3cb/interactive-image-wielkanoc-

zmartwychwstanie-pana-jezusa 

Wykonaj wielkanocną pisankę, zrób zdjęcie i 

prześlij na adres: przytuly.szkola@gmail.com  

Życzę Wam zdrowych, spokojnych Świąt 

Wielkanocnych. Niech Pan Jezus 

Zmartwychwstały obdarza Was i Wasze 

rodziny obfitymi łaskami. Katechetka 

 
Edukacja muzyczna kl. I 

Położenie dźwięków sol i mi na pięciolinii – 

książka s. 84, 86. 

W zeszycie do nut poćwicz pisanie nut sol i 

mi na pięciolinii. Pamiętaj o kluczu 

wiolinowym na początku.  

 

Edukacja wczesnoszkolna-  kl. I p. B. 

Mieczkowska 

Poniedziałek 06.IV.2020 r. 

Podręcznik srt.56- przeczytaj wiersz pt. „Dwa 

wiatry” – naucz się wybranej zwrotki wiersza na 

pamięć. 

Edukacja polonistyczna ćwiczenie -  str. 54 i 55. 

Edukacja matematyczna – gry edukacyjne na 

stronie : www.matematyczne zoo kl.1 ,nazwy 

miesięcy. 

Wtorek 07.IV.2020 r.  

Podręcznik srt.58- przeczytaj tekst pt. „Groźne 

żywioły”, przepisz wybrany fragment do zeszytu 

przedmiotowego.  

Edukacja matematyczna – gry edukacyjne na 

stronie : www.matematyczne zoo kl.1 ,nazwy 

miesięcy i dni tygodnia  

Środa 08.IV.2020r. 

 Podręcznik srt.60- przeczytaj zagadki i je 

odgadnij. 

Edukacja polonistyczna ćwiczenie str. 56 i 57. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie srt.56 i 57. 

Religia kl. 2 – p. A. Domurat 6.04.20  

Temat: Wielki Czwartek 

Pokoloruj str.68-69, uzupełnij tekst.   

https://view.genial.ly/5e83413159ee3c0df4dc

b3cb/interactive-image-wielkanoc-

zmartwychwstanie-pana-jezusa 

 

Życzę Wam zdrowych, spokojnych Świąt 

Wielkanocnych. Niech Pan Jezus 

Zmartwychwstały obdarza Was i Wasze 

rodziny obfitymi łaskami. Katechetka 

 

 
 

J. angielski-p. A. Kaliszewska-  

Temat:  Owoce i warzywa. Wykonaj ćw. 7 na 

str.45 w zeszycie ćwiczeń 

Temat: " My food". Powtórz nazwy 

produktów spożywczych i wykonaj ćw. 8 na 

str45 w zeszycie ćwiczeń. 

Edukacja wczesnoszkolna klasa II –  

p. E. Ziółek   

Drodzy Uczniowie i Rodzice! Przesyłam kolejną 

partię materiału do wykonania. 

Poniedziałek, 06.04. 

Przeczytajcie tekst "Krokus" s.40-41 podręcznik, 

wykonajcie ćwiczenia 5-6 s.42 k. pracy, 

wykonajcie zadania od 1 do 5  s.36-37 karty 

matemat. 

Wtorek, 07.04. 

Odgadnijcie wiosenne zagadki na s.42 

podręcznika, 

przeczytajcie tekst "Wędrówki ptaków" s.43 w 

podręczniku, 

wykonajcie ćwiczenia od 1 do 4 s. 44-45 karty 

pracy, 

wykonajcie zadania od 1 do 4 s. 40 karty matem. 

Środa, 08.04. 

Przeczytajcie tekst "Jak szybowiec" i 

odpowiedzcie na pytania - podręcznik s. 44-45, 

wykonajcie ćwiczenie 1 s. 46 k. pracy (lekcja 

programowania), 

wykonacie ćwiczenia od 1 do 4 s.48-49 karty 

pracy, 

wykonajcie zadania od 5 do 8 s. 41 karty matem. 

Kochani Uczniowie, możecie popracować z 

epodręcznikami oraz oglądać edukacyjne 
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programy telewizyjne. 

Wszystkim Uczniom i Rodzicom życzę 

zdrowych i błogosławionych Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. Wesołego 

Alleluja! 

J. angielski-p. A. Kaliszewska-  

Temat: " This is our planet". Poczytaj tekst na 

str.42 w podręczniku i wykonaj ćw. 16 na 

str.42. Obejrzyj filmik " Our planet Earth".  
https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0a
E 

Powtarzaj słownictwo za lektorem. 

Religia kl. 3 – Anna Domurat 6.04.20 

Temat: Zadośćuczynienie wynagrodzeniem 

Bogu i ludziom. 

https://view.genial.ly/5e6fc476cab1370fbb88

da4d/interactive-image-zadoscuczynienie-

wynagrodzeniem-bogu-i-ludziom-kl-

3?fbclid=IwAR2C5gVr08ZFMejzlKC7NoA

MLZlsu3jNkAQzI5ii6AaiAATC0VZiP2LNF

mc 

Zrób baranka wielkanocnego i prześlij zdjęcie 

na adres: przytuly.szkola@gmail.com  

 

Życzę Wam zdrowych, spokojnych Świąt 

Wielkanocnych. Niech Pan Jezus 

Zmartwychwstały obdarza Was i Wasze 

rodziny obfitymi łaskami. Katechetka 

 
 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna klasa III – 

Drodzy Uczniowie  

Bardzo Was proszę o wykonanie następujących 

zadań: 

Poniedziałek 6 kwietnia 

Przeczytaj list od Hani (podręcznik str. 46-47).                                                                                     

Na jego podstawie wykonaj ćw. 1,2,3,4,6 i 7 

;ćw. 5 proszę ustnie str. 40-41. 

W zeszycie napisz list do koleżanki, kolegi lub 

swojej wychowawczyni, opisz w jaki sposób 

obecnie spędzasz swój czas. 

W kartach matematycznych wykonaj proszę 

zadania znajdujące się na str. 20,21,22,23. 

Wtorek 7 kwietnia 

Zachęcam do przeczytania fragmentu książki 

„Doktor Dolittle”, odpowiedz ustnie na pytania 

znajdujące się pod tekstem. W kartach pracy 

wykonaj ćw. 1,2,3,4 i 5 str. 44-45. 

Wspólnie z rodzicami lub starszym rodzeństwem 

wykonajcie proszę zadania dotyczące 

programowania str. 42-43 (karta pracy 

polonistyczna). 

Środa 8 kwietnia 

Przeczytaj proszę wiersz D. Gellner „Tańczące 

pisanki” (podręcznik str. 86). Na pytania 

dotyczące wiersza odpowiedz ustnie. W kartach 

pracy wykonaj ćw. 1 i 2 str. 80. 

Korzystając z instrukcji podanej w kartach pracy 

str. 81 wykonaj „Śpiącego kurczaka”. 

Korzystając z informacji zawartych w 

podręczniku na str. 88-89 wykonaj w kartach 

pracy ćw. znajdujące się na str. 82,83 oraz ćw. 

5,6 i 7 str. 84. 

Moi mili, jeżeli znajdziecie czas i ochotę 

zachęcam Was to pracy z zadaniami 

dodatkowymi, które znajdują się w Waszych 

kartach pracy matematycznych                         i 

polonistycznych. 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 

życzę Wam i Waszym rodzinom spokojnych, 

pogodnych i najważniejsze zdrowych świąt. 

Wychowawczyni 

                                                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE
https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE
https://view.genial.ly/5e6fc476cab1370fbb88da4d/interactive-image-zadoscuczynienie-wynagrodzeniem-bogu-i-ludziom-kl-3?fbclid=IwAR2C5gVr08ZFMejzlKC7NoAMLZlsu3jNkAQzI5ii6AaiAATC0VZiP2LNFmc
https://view.genial.ly/5e6fc476cab1370fbb88da4d/interactive-image-zadoscuczynienie-wynagrodzeniem-bogu-i-ludziom-kl-3?fbclid=IwAR2C5gVr08ZFMejzlKC7NoAMLZlsu3jNkAQzI5ii6AaiAATC0VZiP2LNFmc
https://view.genial.ly/5e6fc476cab1370fbb88da4d/interactive-image-zadoscuczynienie-wynagrodzeniem-bogu-i-ludziom-kl-3?fbclid=IwAR2C5gVr08ZFMejzlKC7NoAMLZlsu3jNkAQzI5ii6AaiAATC0VZiP2LNFmc
https://view.genial.ly/5e6fc476cab1370fbb88da4d/interactive-image-zadoscuczynienie-wynagrodzeniem-bogu-i-ludziom-kl-3?fbclid=IwAR2C5gVr08ZFMejzlKC7NoAMLZlsu3jNkAQzI5ii6AaiAATC0VZiP2LNFmc
https://view.genial.ly/5e6fc476cab1370fbb88da4d/interactive-image-zadoscuczynienie-wynagrodzeniem-bogu-i-ludziom-kl-3?fbclid=IwAR2C5gVr08ZFMejzlKC7NoAMLZlsu3jNkAQzI5ii6AaiAATC0VZiP2LNFmc
https://view.genial.ly/5e6fc476cab1370fbb88da4d/interactive-image-zadoscuczynienie-wynagrodzeniem-bogu-i-ludziom-kl-3?fbclid=IwAR2C5gVr08ZFMejzlKC7NoAMLZlsu3jNkAQzI5ii6AaiAATC0VZiP2LNFmc
mailto:przytuly.szkola@gmail.com


 

p. J. Wądołowska 

 

Język polski kl. IV – 06.04.2020 r. 

Temat lekcji: Formy czasu przeszłego 

czasowników. 

Przeczytaj proszę wiersz z podręcznika str. 

250 „Dziwny kot” - Agnieszki Frączek. 

(Jest to autorka wierszyków ortograficznych 

jak pamiętacie ) 

wykonaj ćwiczenia 4 i 5 ze strony 251. Na 

górze strony macie podaną czerwoną ramkę 

ZAPAMIĘTAJ, celem podpowiedzi  

06.04.2020 r. (II lekcja) 

Temat: Czy obrażanie się na rodziców to 

dobry sposób na wybrnięcie z niekorzystnej 

dla nas sytuacji? 

Drodzy uczniowie, otwórzcie podręczniki na 

stronie 252-254 i przeczytajcie. 

Wykonaj ćwiczenie nr 1 str. 254 (Kto 

opowiada o rodzinnych sprawach i w jakiej 

formie?). 

Następnie  oceń zachowanie chłopca - ćw. 4 - 

str. 254.    Powodzenia! 

 
 

 

Język polski kl. IV- 07.04.2020 r. 

Temat: Recepta na poprawę nastroju moich 

bliskich po sprzeczce. 

Na podstawie opowiadania  Anny 

Onichmowskiej „Pączka droga do sławy” napisz 

receptę na poprawę nastroju swoich bliskich, po 

tym w jaką się wdałaś lub wdałeś: oryginalną  

08.04.2020 r. 

Temat: Kartka z kalendarza - Wielkanoc. 

Otwórzcie moi drodzy podręcznik na stronie 313 

i przeczytajcie wiersz „Wielkanoc”. 

Z racji tego, że jest to Wielki Tydzień, opiszcie 

zwyczaje i tradycje wielkanocne. 

Moi Kochani! 

Pogody, słońca, radości, 

przy stole rodzinnej miłości, 

w poniedziałek dużo wody 

- to dla zdrowia i urody, 

dużo jajek kolorowych, 

świąt wesołych, no i ZDROWYCH. 

( życzy Wasz dyrektor i nauczyciel języka 

polskiego). 

p. Zofia Polkowska  

Matematyka – kl. IV- 6.04.2020 r. 

Temat; Rozszerzanie i skracanie ułamków. 

- przeczytaj przykład 1. 2,3 i 4 str.210 i 211 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(rozszerzanie i skracanie ułamków) 

-  wykonaj zadanie 1,2 i 3 str.212 

Matematyka kl. IV – 7.04.2020 r. 

Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków – 

ćwiczenia. 

- wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń: 1 

str.23, 2i 3 str.24, 5,6,7 str.25 

- pozostałe ćwiczenia dla chętnych 

Matematyka kl. IV- 8.04.2020 r. 

Temat: Dodawanie ułamków o jednakowych 

mianownikach. 

- przeczytać przykład 1 i 2 str.214 oraz 

przykład 3 str.215 

Przyroda– kl. IV– 7.04. 2020 r. 

Temat: Formy wklęsłe i wypukłe terenu. 

- przeczytać temat ze str.141 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.88 i 

89 

Godzina wychowawcza kl. IV – 8.04.2020 r. 

Temat: Bezpieczeństwo w domu. Tradycje 

wielkanocne w naszym regionie. 

- zaloguj się na e podręczniki –  obejrzyj tematy: 

Bezpieczeństwo w domu i Sprzątamy 

mieszkanie 



 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy w 

zeszycie (dodawanie ułamków o 

jednakowych mianownikach) 

- wykonać zadanie 1i 2 str.215  

 

Matematyka kl. V-6.04. 2020 r. 

Temat: Własności prostokąta – 

rozwiązywanie zadań. 

- przeczytaj temat ze str.188 

- rozwiąż zadanie 2,5 i 6 str.189 – 

rozwiązanie ma być zapisane czytelnie,  

proszę zrobić zdjęcie rozwiązania i przesłać 

na adres polkowskasala3@wp.pl 

 do oceny(do 8.04.2020 r.) 

Matematyka kl.V- 7.04.2020 r. 

Temat: Własności równoległoboku – 

kreślenie, przekątne. 

- przeczytać tekst ze str.191 

- zaloguj się na e podręczniki– wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy w 

zeszycie (własności równoległoboku), jeżeli 

ktoś to robił i chcę otrzymać ocenę za 

dodatkową pracę to proszę o przesłanie 

ćwiczeń na maila 

- w zeszycie pod tematem narysuj 

równoległobok i wypisz jego własności 

dotyczące boków, kątów i przekątnych 

- przeczytaj z podręcznika przykład 1 str.192 i 

przykład 5 str.194 

- wykonaj zadanie 1,2 i 10 str.195 

Matematyka kl. V- 8.04.2020 r. 

Temat: Własności rombu – kreślenie, 

przekątne. 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy w 

zeszycie (własności rombu) 

- w zeszycie pod tematem narysuj romb i 

wypisz jego własności dotyczące boków, 

kątów i przekątnych 

- przeczytaj z podręcznika przykład 4 str.193 i 

przykład 5 str.194 

- wykonaj zadanie  5,6, 11 i 12 str.195 

Geografia kl. V- 7.04. 2020 r.  

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe. 

- przeczytać temat ze str.108 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze str.65 

i 66 

 

  Geografia kl. VIII – 6.04.2020 r. 

Temat: Urbanizacja w Ameryce – gęstość 

zaludnienia i największe miasta. 

- przeczytaj temat w podręczniku str.126 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy w 

zeszycie (urbanizacja i światowe metropolie) 

mailto:polkowskasala3@wp.pl


 

- pod tematem w zeszycie wyjaśnij pojęcia: 

megalopolis,  slamsy, fawela, bariadas 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.60 i 

61. 

- zróbcie zdjęcia lub skan strony 50 i 51 z 

zeszytu ćwiczeń i proszę przesłać na adres  

polkowskasala3@wp.pl do oceny(do 8.04.2020 

r.). 

Matematyka kl. VII - 6.04.2020 r. 

Temat: Odczytywanie i przedstawianie 

danych statystycznych za pomocą tabel i 

diagramów. 

- przeanalizować przykład 1 str.192, przykład 

2 str.193, przykład 3 str. 194 

- ustnie wykonać zadanie 3 i 4 str.195  

- pisemne rozwiązanie zadania 5 str.196 i 7 

str.196 zapisać czytelnie(wszystkie 

obliczenia- przeliczenie procentów na liczby 

w zad.5 i liczb na procenty oraz estetyczne 

wykonanie wykresu) i proszę zrobić zdjęcie 

rozwiązania i przesłać na adres 

polkowskasala3@wp.pl 

  do oceny( do 8.04.2020 r.). 

Matematyka kl. VII – 7.04.2020 r. 

Temat: Odczytywanie i przedstawianie 

danych statystycznych za pomocą wykresów. 

- przeczytać z podręcznika przykład 1 str.201 

i przykład 2 str.202 

- wykonać zadanie 1 i 2 str.202 oraz 5 str.303 

Matematyka kl. VII- 8.04.2020 r. 

Temat: Ćwiczenia w odczytywaniu i 

przedstawianiu danych za pomocą wykresów. 

- wykonać zadanie 7 str.204 i zadanie 11 

str.206. 

 

Geografia kl. VII –  6.04. 2020 r  

Temat: Zanieczyszczenie środowiska 

przyrodniczego. 

- przeczytać temat ze str.164 

- w zeszycie pod tematem wypisać rodzaje 

zanieczyszczeń 

- w zeszycie ćwiczeń wykonać zadanie 1,2 i 3 

str.102 

- proszę o przesłanie projektu Walory 

przyrodnicze i kulturowe gminy Przytuły w 

formie zdjęć na adres polkowskasala3@wp.pl 

  do oceny.(do 8.04. 2020 r.) 

 

 

                                              

                                                  Ks. W. Gromadzki 

Religia kl. IV: -8 kwietnia 

Przeczytaj z podręcznika temat 44: „Ulice 

Jerozolimy” (ss. 104 – 105). Przypomnij 

stacje Drogi Krzyżowej. Zastanów się, jak 

wielkim złem musi być grzech, skoro trzeba 

było tak wielkiego zadośćuczynienia. 

Wypełnij polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 92 

– 93.  

 

Klasa V: 

Przeczytaj z podręcznika temat 49: „Św. 

Faustyna – apostołka Bożego miłosierdzia” 

Religia kl. VI: 

Przeczytaj z podręcznika temat 38: „Niedziela – 

czas na refleksję” (ss. 123 – 126. Zastanów się, 

dlaczego niedziela jest szczególnie ważna dla 

katolika? Czy czujesz głód uczestniczenia w 

liturgii niedzielnej w czasie trwającej epidemii? 

Wypełnij w zeszycie ćwiczeń zadania ss. 78 – 

79.  

 

Religia kl. VII: 

Przeczytaj z podręcznika temat 54: „Szukam 

przyjemności czy szczęścia? Etyka seksualna” 

mailto:polkowskasala3@wp.pl
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(ss. 110 – 111). Wypełnij w zeszycie ćwiczeń 

zadania ss. 100 – 101. Dla chętnych! Obejrzyj 

film o św. Faustynie: 

https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65

J_Y (z cyklu „Moja katolicka rodzina”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ss. 173 – 175). Zastanów się, kiedy zaczyna się 

przygotowanie do założenia szczęśliwej rodziny? 

Czy tzw. życiowe przygody nie pozostawiają 

śladu w sercu człowieka? Czy nie warto być 

odpowiedzialnym za swoje zachowania 

seksualne? Praca domowa: zad. 1/175. 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). 

Religia kl. VIII: 

Przeczytaj z podręcznika temat 53: „Dlaczego 

mądry, a nie tylko inteligentny i bogaty? 

Mądrość Salomona” (ss. 174 – 176). Zastanów 

się, czym jest mądrość? Dlaczego nie pokrywa 

się z inteligencją? Dlaczego trzeba o nią prosić 

Boga? Czym różni się mądrość od Boga od 

ludzkiej inteligencji? Wypisz te różnice w 

zeszycie. Powtarzamy pytania do Bierzmowania 

(zestaw ppt). 

 

p. A.  Kaliszewska 

 

Język angielski kl. IV:  
Temat: " Welcome to Poland". Wykonaj ćw. 

1,3,4 na stronie 92 w podręczniku. 

Język angielski kl kl. V ( grupa2). 
Temat: " Delivery dog". Przeczytaj dialog i 

podkreśl słówka w II formie. Wykonaj ćw.1,2 

na str. 84 w podręczniku 

Temat:" Past Simple czasowników 

nieregularnych". Zapoznaj się z zasadami 

gramatyki na str.85 w podreczniku i wykonaj 

ćw. 5, 7 na str.85 w podr. 

 

Język angielski kl. VI 

Temat: " Revision Unit 5".Wykonaj ćw. 

1,2,3,4 na str.76 w podręczniku. 

Język niemiecki kl. VII 

Temat: " Eine Gardenparty". Posłuchaj płyty CD 

35 i wybierz poprawne słowka. Wykonaj ćw. 9 

na str. 47 w zeszycie ćwiczeń.  

Temat: " Wir gehen aus". Posłuchaj dialogu, 

płyta Cd 36i wykonwj ćw. 10 na str.75 w podr. 

Przetłumacz wyrazy ćw. 12 str.48 w zeszycie 

ćwiczeń. 

Język niemiecki kl. VIII 

 Temat: " Części ciała" .powtórz słownictwo na 

str.136 w podręczniku. wykonaj ćw. 3 na str.75 

w zeszycie ćwiczeń. 

p. M. Chrostowska 

 
Historia kl. IV 

Temat:  Józef Piłsudski i niepodległa Polska. 

•Zalogujcie się na portal epodrecznik.pl, tam 

macie udostępniony materiał na podstawie 

niego i podręcznika s. 112 uzupełnij zeszyt 

ćwiczeń. Link do materiału: 

https://epodreczniki.pl/a/slon-a-sprawa-

polska/DLVnSYq5x 

Historia kl. V- 

Historia kl. VII  

Temat:  Kultura i zmiany społeczne w okresie 

międzywojennym. 

•Zalogujcie się na portal epodrecznik.pl, tam 

macie udostępniony materiał na podstawie niego 

i podręcznika s. 205 uzupełnijcie zeszyt ćwiczeń 

Link do materiału: 

https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-kulturalne-

i-naukowe-w-dwudziestoleciu-

https://epodreczniki.pl/a/slon-a-sprawa-polska/DLVnSYq5x
https://epodreczniki.pl/a/slon-a-sprawa-polska/DLVnSYq5x
https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-kulturalne-i-naukowe-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/DVGKburk
https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-kulturalne-i-naukowe-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/DVGKburk


 

Temat: Temat: Rządy Bolesława 

Krzywoustego. 

•Obejrzyj krótki film: https://gwo.pl/upadek-i-

odbudowa-panstwa-piastow-p4612 

 i na podstawie niego oraz podręcznika s. 179 

uzupełnij zeszyt ćwiczeń. 

Historia kl.VI  
Temat: Temat: Upadek Napoleona cesarza 

Francuzów. 

•Obejrzyj krótki film: https://gwo.pl/podboje-

napoleona-p4632 

 i na podstawie niego oraz podręcznika s. 199 

uzupełnij zeszyt ćwiczeń. 

 

miedzywojennym/DVGKburk 

 Historia  kl. VIII  

Temat: : Początek III Rzeczypospolitej. 

•Zalogujcie się na portal epodrecznik.pl, tam 

macie udostępniony materiał na podstawie niego 

i podręcznika s.226 uzupełnij zeszyt ćwiczeń 

Link do materiału: 

https://epodreczniki.pl/a/transformacja-

gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-

rp/DjFjr3TZK 

 

p. M. Tomasiewicz  

J. Angielski kl. V 
Temat:  Przeczenia w czasie Past Simple 

Przeanalizuj tworzenie przeczeń w czasie 

przeszłym. Get Grammar str. 97 

wykonaj zadanie 6,7 str. 97. Uwaga do ćw 7 

x- wstaw didn't i czasownik w I formie, V- 

wstaw II formę czasownika. 

schemat tworzenia przeczeń: OSOBA lub 

RZECZ + DIDN'T + CZASOWNIK W I 

FORMIE 

J. Angielski kl. VIII- 06 IV 2020 

Temat: Utrwalenie materiału z rozdziału 7. 

Workbook ćwiczenia 1,2,3 i 4 strona 70 

 

J. Angielski kl. VIII 

 TEMAT : Listening exercises - ćwiczenia ze 

słuchu.  

zaloguj się na edesk.pearson.pl po wybraniu 

podręcznika English Class B1+ wybierz 

CLASS CD 3 nagranie 16 o sporcie 

ekstremalnym . Wysłuchaj go kilka razy. 

Zapisz je w zeszycie. Zrób zdjęcie i prześlij 

na maila trelemorele43@gmail.com z 

podpisem - imię i nazwisko, termin do 14 IV. 

PRACA NA OCENĘ 

J. Angielski kl. VIII-08.04.2020 

TEMAT: Polish Noble Prize- polscy nobliści. 

podręcznik str. 82 ćwiczenie 2  Przeczytaj 

krótki tekst o noblistach, uzupełnij zdania 1-3 

pod tekstem. Zadanie 6 str 83  dopasuj 

obrazki do słówek ( trade union - związki 

zawodowe, shipyard - stocznia, X-ray - 

rentgen). 

Technika kl. IV- 06 IV 2020 

Temat: Wykonanie maskotki ze skarpetki. 

Zgodnie z projektem, który opracowałeś 

wykonaj maskotkę ze skarpetki, zrób zdjęcie i 

prześlij na maila trelemorele43@gmail.com. W 

temacie zaznacz, kto przesyła zdjęcie. Praca na 

ocenę, termin do 14 kwietnia. 

Technika kl. IV - 07.04.2020 

TEMAT: Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Na Youtube obejrzyj film: Pierwsza pomoc 

przedmedyczna 9:53 min 

Odpowiedz na poniższe pytania do filmu: 

Po jakim czasie dochodzi do nieodwracalnych 

zmian w mózgu? Co należy zrobić aby udrożnić 

drogi oddechowe? 

Jakie powinno być tempo ucisku?  

TECHNIKA kl. V 

TEMAT: Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Na Youtube obejrzyj film: Pierwsza pomoc 

przedmedyczna 9:53 min 

Odpowiedz na poniższe pytania do filmu: 

Po jakim czasie dochodzi do nieodwracalnych 

zmian w mózgu? Co należy zrobić aby udrożnić 

drogi oddechowe? 

Jakie powinno być tempo ucisku?  

 

https://gwo.pl/upadek-i-odbudowa-panstwa-piastow-p4612
https://gwo.pl/upadek-i-odbudowa-panstwa-piastow-p4612
https://gwo.pl/podboje-napoleona-p4632
https://gwo.pl/podboje-napoleona-p4632
https://epodreczniki.pl/a/transformacja-gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-rp/DjFjr3TZK
https://epodreczniki.pl/a/transformacja-gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-rp/DjFjr3TZK
https://epodreczniki.pl/a/transformacja-gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-rp/DjFjr3TZK


 

J. Angielski kl. V 

TEMAT: Travel equipment - słownictwo. 

Podręcznik str. 97 ćw. 8 - wyjaśnij i dopasuj 

do obrazków 

ćwiczenia  3,4 str. 61 

J. Angielski kl. VII 

TEMAT:  Utrwalenie materiału - English in 

use, reading, speaking 

Na maile został przesłany materiał, do 

wykonania są ćwiczenia 6 SPEAKING, 7 

READING i 8  ENGLISH IN USE, wykonaj 

je i prześlij mailem odpowiedzi do oceny, nie 

zapomnij się podpisać. Termin  do 11 

kwietnia 

 

p. E. Sacha 
 

Muzyka kl. VII - 6.04.2020 

Temat: Rozśpiewana Wielkopolska – dudy 

wielkopolskie. 

Przeczytaj w podręczniku s. 92 i napisz w 

zeszycie: z jakich części składają się dudy?. 

Muzyka kl. V- 7.04.2020 

Temat: Mistrz z Eisenach – Jan Sebastian Bach. 

Przeczytaj w książce s. 82-83 i napisz w 

zeszycie notatkę o Janie Sebastianie Bachu. 

Muzyka kl. VI- 8.04.2020 

Temat: Czytam nuty solmizacją i nazwami 

litrowymi.  

Zapoznaj się z udostępnionym materiałem   

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-

owner/DFvdBZnCh/115sdpLZ  i rozwiąż 

ćwiczenia z tego tematu.  

 

 

 

 

Plastyka kl. VI 6.04.2020 

Temat: Artysta i jego rola w społeczeństwie. 

Przeczytaj temat z książki s. 78-85 i 

odpowiedz na pytanie s. 83 w zeszycie. 

Plastyka kl. IV- 8.04.2020 

Temat:  Znaki proste. 

Przeczytaj w podręczniku s. 60-62. Napisz w 

zeszycie odpowiedzi na pytania s. 62. 

Plastyka kl. VII- 8.04.2020 

Temat: Sztuka polska światowego formatu. 

Przeczytaj w podręczniku s. 64-70 i w zeszycie 

odpowiedz na pytanie nr 1 s. 70. 

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII 

Tamowanie krwotoku – rany, krwawienia, 

wstrząs, ciało obce w ranie. 

Zapoznaj się z udostępnionym materiałem 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-

owner/DwZ1Q20ck/owc6DrfN 

 i wykonaj ćwiczenia z tego tematu. 

 

 

p. M. Mrozek 
 

 Biologia kl. VI -6.04.2020r. 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 

i umiejętności z działu: „Kręgowce 

zmiennocieplne”. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.112-114; 

- wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: 1-6 

str. 93-96; 

- dla chętnych polecam stronę: 

https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-

przetrwania-w-suchym 

Biologia kl. VII - 6.04.2020r. 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i 

umiejętności z działu: „Układ oddechowy”. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 149-150; 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-5 str.74-

75; 

- dla chętnych polecam stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=-Js4-

xwXp78 

 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DwZ1Q20ck/owc6DrfN
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DwZ1Q20ck/owc6DrfN
https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym
https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym


 

srodowisku/DZOMypAxr  

 

 

 

 

 

 

Biologia kl. VII -7.04.2020r. 

Temat: Budowa i działania układu 

wydalniczego. 

- Przeczytaj tekst z podręcznika str. 153-156; 

- wykonaj krótką notatkę w zeszycie (wyjaśnij 

wydalanie, podaj 3 drogi w organizmie przez, 

które organizm wydala zbędne substancje, 

wypisz narządy wchodzące w skład układu 

moczowego, napisz funkcje tych narządów; 

- Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń: 1-3 str.76-

77. 
 

 

p. B. Eska 
 

Chemia kl. VII- 07. 04  

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie. 

- podręcznik str. 177 – 182 

 - zeszyt ćwiczeń str. 92 – 95 

 - zadanie dodatkowe – podręcznik str. 183 – 

zadanie 1, 2 i 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqh

V8 

https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5

A50 

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-

substancji/DYLjUQ1XO 

https://chemiadlaopornych.pl/szkola-

srednia/rozpuszczalnosc/ 

 

Chemia kl. VIII- 07. 04  

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe. 

 - podręcznik str.169, 170 i 171 

 - zeszyt ćwiczeń str. 95, 96, 97 i 98 

 - zadanie dodatkowe – podręcznik str. 173 – 

zadanie 2, 4 i 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=4sDphWz

RNK8 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1ABdw

TROQo 

 

 

p. S. Modzelewski 
 

 

Wos,  kl. 8-  06.IV- 08.IV- 2020 

Temat: Organizacje obywatelskie. 

Proszę przeczytać temat w podręczniku na 

stronach 152-157. 

W zeszycie proszę napisać odpowiedź na 

pytania: 

1. Co to jest stowarzyszenie, fundacja? 

2. Wyjaśnij na czym polega wolontariat. Podaj 

trzy przykłady zadań wykonywanych przez 

wolontariuszy. 

3. Czym zajmują się związki zawodowe? 

Po wykonaniu proszę zrobić zdjęcie i przesłać 

na adres smodzelewski@interia.pl  

Na stronie epodręczniki proszę przeczytać temat 

z wosu „Zamiast brać wolę dawać”. Proszę  

wykonać ćwiczenia pod tym tematem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8
https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8
https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50
https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50
https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO
https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO
https://chemiadlaopornych.pl/szkola-srednia/rozpuszczalnosc/
https://chemiadlaopornych.pl/szkola-srednia/rozpuszczalnosc/
https://www.youtube.com/watch?v=4sDphWzRNK8
https://www.youtube.com/watch?v=4sDphWzRNK8
https://www.youtube.com/watch?v=Q1ABdwTROQo
https://www.youtube.com/watch?v=Q1ABdwTROQo
mailto:smodzelewski@interia.pl


 

 

 

 

 

Wdżwr, kl. 7- 06.04.2020r. 

Temat: Savoir-vivre, czyli zasady dobrego 

wychowania. 

Test: Na podstawie własnego doświadczenia 

życiowego ustosunkuj się do poniższych zdań. 

Jeśli zachowanie jest zgodne z zasadami 

dobrego wychowania w staw w rubryce”+”, 

jeśli  nie wstaw”-„. 

 

 

Co nas kompromituje?  +/- 

1. Ustąpienie miejsca w autobusie.  

  

2. Oblizanie sztućców po posiłku.  

3.Głośna rozmowa przez telefon komórkowy w miejscu publicznym.  

4. Podanie ręki na powitanie.  

5. Siorbanie przy stole.  

6. Otwarcie drzwi do samochodu prze mamą, babcią, koleżanką.  

7. Trzymanie rąk w kieszeniach podczas rozmowy.  

8. Przepuszczenie sąsiadki drzwiach.  

9. Dmuchanie na gorącą zupę.  

10. Przywitanie się najpierw z mężczyzną, a potem z kobietą.  

11. Noszenie ciemnych okularów w zamkniętym pomieszczeniu.  

12. Żucie gumy na lekcji.  

13. Patrzenie na kogoś spod ciemnych okularów.  

14. Punktualne przychodzenie do szkoły, na spotkanie.  

15. Noszenie skarpetek do sandałów.  

p. K. Tarasko 
 

 

06.04 (poniedziałek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Zadania utrwalający procenty. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.207 (podręcznik). 
 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Własności ostrosłupów – powtórzenie. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.210  (podręcznik) nr 6 nr 7 nr 9 
 

Kl. VIII Informatyka  

Temat: Rysowanie płatka Kocha i trójkąta Sierpińskiego w środowisku App Lab. 
https://epodreczniki.pl/ 
 

 

https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/


 

Kl. VII Informatyka 

Temat: Rozplanowywanie tekstu na stronie, dobranie sposobu formatowania  czcionki do 

charakteru tekstu, tworzenie układu kolumnowego. https://epodreczniki.pl/ 
 

Kl. V Informatyka 

Temat: Podróżowanie w internecie z użyciem urządzeń mobilnych lub komputera, nagrywanie 

wycieczki, wyznaczanie odległości na trójwymiarowej mapie – aplikacja Google Earth 

https://epodreczniki.pl/ 
 

07.04 (wtorek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Zadania utrwalający procenty. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.208 (podręcznik). 
 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Własności ostrosłupów – powtórzenie. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.210  (podręcznik) nr 10 nr 11 nr 12 
 

Kl. V Informatyka 

Temat: Podróżowanie w internecie z użyciem urządzeń mobilnych lub komputera, nagrywanie 

wycieczki, wyznaczanie odległości na trójwymiarowej mapie – aplikacja Google Earth 
https://epodreczniki.pl/ 
 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Prawo Archimedesa. 

https://epodreczniki.pl/ 

Zrobić notatkę podręcznik str 192-193 
 
W zeszycie zadania ze str.197 nr 13  (podręcznik)(pisemnie) 
 

Kl. VIII Fizyka 

Temat: Prąd elektryczny - podsumowanie. 

https://epodreczniki.pl/ 

Zrobić notatkę podręcznik str 134-135 
 
W zeszycie zadania ze str.136 nr 6  (podręcznik)(pisemnie) 
 

08.04 (środa)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Zadania utrwalający procenty. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.209 (podręcznik). 
 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Pole powierzchni i objętość ostrosłupa. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.210  (podręcznik) nr 13 nr 14 nr 15 i 16 
 

 

https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/


 

Kl. IV Informatyka 

Temat: Rysowanie kolorowym pisakiem na scenie w programie Scratch  

https://epodreczniki.pl/ 

 
 

  

 

https://epodreczniki.pl/

