
Edukacja wczesnoszkolna klasa I 
– p. B. Mieczkowska 

Klasa I: 
1. Klasa I - EDUKACJA MATEMATYCZNA - 

utrwalenie dodawania i odejmowania w 
zakresie 10 , zadania z treścią dotyczące 
dodawania i odejmowania w zakresie 
10 , porównywanie liczb - znaki : >,<, =, 
dodawanie i odejmowanie liczb z 
przekroczeniem progu dziesiątkowego 
typu: 12-2, 17-7, 10+7, 10+6. 

2. Edukacja polonistyczna : teksty 
dodatkowe do czytania ( na końcu 
ćwiczeń  są dodatkowe teksty do 
czytania , należy je przeczytać i 
zaznaczyć czynności , jakie w nich 
występują ( co robi ?, co się z nim 
dzieje? ), przepisać je  do zeszytu 
zaznaczając stronę z jakiej są wypisane. 

Edukacja wczesnoszkolna klasa II 
–  
p. E. Ziółek 

klasa II: 
1. Przeczytać tekst "Kup mi, kup!" s. 16-17 

podręcznik 
2. Wykonać ćwiczenia: 1, 2, 3, 4 s. 16-17 

karty pracy 
3. Wykonać zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 s. 

10-11 karty matematyczne 

Edukacja wczesnoszkolna klasa 
III – 
 p. J. Wądołowska - Karwowska 

klasa III: 
1. Poćwicz  czytanie ze zrozumieniem – 
przeczytaj książkę/ki wypożyczoną/e w środę z 
biblioteki szkolnej. Do jednej z nich ułóż plan 
wydarzeń ( może być do fragmentu). 
2. Utrwal tabliczkę mnożenia i dzielenia w 
zakresie 100. 

p. J. Wądołowska 
 

Kl. IV – Język Polski 
 
 

 

1. Lektura pt. "Cudowna podróż"-Selmy 
Lagerlof. Zwrócić uwagę na świat 
przedstawiony w utworze( czas 
wydarzeń, miejsca, bohaterowie). 

 
p. Zofia Polkowska 

 

Matematyka - klasa IV 
 
 
 
Przyroda – kl. IV 
 
 
 
 

Temat: Podzielność liczb naturalnych – zadania 
utrwalające. 
Zadania 1- 10 strona 190 
Temat: Ułamek jako część całości – str.193 i 
194(przeczytać) 
Zeszyt ćwiczeń zadania 1-9 str. 14, 15 i 16. 
Temat: Jak sobie radzić w niebezpiecznych 
sytuacjach- str.124 
- Przeczytać 
- zeszyt ćwiczeń str.78-80 zad.1,23,4,5,6,7. 
 



Matematyka – kl. V 
 
 
Geografia – kl. V 
 
 
 

Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez 10,100, 1000, …- str.174 
- przeczytać – sowa przypomina 
- zadanie 1,2 str. 175 
Temat: Pierwsze podróże geograficzne- str.91 
- przeczytać temat 
- zeszyt ćwiczeń zadanie 1, 2,3, 4,5,6 str.55-57. 

 

Geografia kl. VI 
 
Temat: Energetyka w Europie – str.114 
- przeczytać temat 
- zeszyt ćwiczeń zad. 1,2,3,4,5 1tr.73,74 
 

 

p. Mariusz Mrozek 
 
 

Biologia kl. V 
 
 
 

 
Biologia kl. VI 
 
 
 
 

 
Biologia kl. VII 
 
 
 
 

Biologia kl. VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Przeczytaj podsumowanie działu  III : Wirusy, 
bakterie, protisty i grzyby (str.88-89 
podręcznik). Rozwiąż zadania ze str. 90 w 
podręczniku i wpisz odpowiedzi do zeszytu. 
 
1. Przeczytaj fragment tematu z podręcznika: 
Gady-kręgowce, które opanowały ląd  
(str. 103-104 podręcznik). Zwróć uwagę na: 
- środowisko życia gadów,  
- przystawania gadów do życia na lądzie,  
2. Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń (zad. 1-4 
str. 85-86) 
 
1. Przeczytaj podsumowanie działu V: Układ 
krążenia (str.129-130 podręcznik).   
Rozwiąż zadania ze str. 131-132 w podręczniku i 
wpisz odpowiedzi do zeszytu. 
 
1. Przeczytaj fragment tematu z podręcznika: 
Konkurencja (str. 93-95 podręcznik).  
Zwróć uwagę na: 
- rodzaje zależności występujących między 
organizmami, 
- zasoby, o jakie konkurują organizmy, 
- wpływ konkurencji na organizmy, 
2. Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń (zad. 1 i 2 
str. 53) 
 

 
p. Krzysztof Tarasko 

 

Matematyka kl 6 
 
 
 
 

Ćwiczenia str od 44 do 56 
Oraz https://learningapps.org/ 
 
 
 

https://learningapps.org/


Matematyka kl 8 
 
 
 
 
Fizyka klasa 7 
 
 
Fizyka klasa 8 
 
 
 
 
Informatyka  

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://epodreczniki.pl/ksztalcenie-
ogolne/szkola-podstawowa/informatyka 

 

 

p. M. Chrostowska – Historia – karty pracy 

p. M. Tomasiewicz- Języka angielskiego dla klas: V, VII i VIII. 
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