
 

Religia kl. 1 – p. A. Domurat 16.04.20 

Temat: W Wielką Sobotę odwiedzamy 

Jezusa. Pokoloruj koszyczek str.81. 

 16.04.20 

Edukacja plastyczna kl. 1- p. E. Sacha 

Wykonaj  pracę  plastyczną farbami 

plakatowymi lub akwarelowymi – „Życie 

ćmy nocą”. Format pracy A-4. 

Edukacja wczesnoszkolna kl. I - p. B. 

Mieczkowska-   15.IV.2020 r, 

Podręcznik srt.62- przeczytaj  tekst i przepisz 

wybrany jego fragment do zeszytu. 

Edukacja polonistyczna ćwiczenie str. 58 i 59. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie str.58 i 59, 

srt..60 – dla chętnych. 

16.IV.2020 r.  

Podręcznik srt.64- przeczytaj tekst i odpowiedz  

ustnie na pytania do niego . 

Edukacja polonistyczna ćwiczenie str.  61 dla 

chętnych str.62 i 63. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie str.61,62,63. 

Zadania na ocenę :edukacja polonistyczna : str. 

60. 

Edukacja matematyczna str. 60. 

 Edukacja przyrodnicza : wykonaj rysunek na 

temat: „Jak możesz chronić przyrodę  w swoim 

najbliższym otoczeniu ?”. 

17.IV.2020 

Podręcznik str. 66- przeczytaj wiersz i zastanów 

się nad odpowiedzią na pytanie 3 ze str. 66. 

Edukacja polonistyczna ćwiczenie str.64 i 65. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie str. 68- dla 

chętnych str.69,67,66. 

Pozdrawiam serdecznie. 

 

Religia kl. 2 – p. A. Domurat 17.04.20 

Temat: Wielki Piątek-Pan Jezus umiera na 

krzyżu z miłości. Pokoloruj w podręczniku 

str.70-71. 

16.04.20 

J. angielski kl. 2- p. A. Kaliszewska-  

Jedzenie i picie. Obejrzyj film. Powtórz 

nazwy za lektorem. Narysuj  6 produktów, 

które lubisz i napisz o tym zdania. 

Edukacja wczesnoszkolna klasa II –  

p. E. Ziółek   

Mili Uczniowie i Rodzice! 

Zwracam się z prośbą o wykonanie 

następujących zadań w tym tygodniu: 

15 kwietnia 2020 r.: 

- przeczytajcie wiersze J. Ficowskiego 

"Kolorowe bazie" oraz  A. Frączek "Jajko" s. 74-

75 podręcznik, 

- wykonajcie ćwiczenie 1 i 2 s. 80 karty pracy, 

- wykonajcie zadania na s.42-43 karty matem. 

16 kwietnia 2020 r.: 

- przeczytajcie tekst "Wielkanocne zabawy" 

s.78, 

- wykonajcie ćwiczenia: 1, 2, 3, 4 s. 82-83 karty 

pracy, 

- wykonajcie zadania od 1 do 9 karty matem. s. 

44-45. 

17 kwietnia 2020 r.: 

- z pomocą rodziców lub samodzielnie 

przeczytajcie baśń Hansa Chrystiana Andersena 

"Calineczka" - poszukajcie na internecie treści 

baśni, 



 

- wykonajcie ćwiczenia:1, 2, 3, 4, 5 s. 50-51 

karty pracy, 

- wykonajcie zadania od 1 do 7 s. 46-47 karty 

matem. 

Bardzo proszę rodziców, aby codziennie 

utrwalali z dziećmi tabliczkę mnożenia w 

zakresie 70.  

Pozdrawiam serdecznie. Wasza 

wychowawczyni. 

 

J. angielski kl. 3-p. A. Kaliszewska- 16.04.20 

" My hobby." Zapoznaj się ze słownictwem 

na str.44 w podręczniku oraz zapisz je do 

zeszytu z tłumaczeniem. Przeczytaj ćw. 4,5 na 

stronie 45 w podręczniku. 

Religia kl. 3 –p. A. Domurat – 17.04.20 

Temat: Zmartwychwstanie Jezusa 

zapowiedzią naszego zmartwychwstania – 

katecheza 53 

Pokoloruj rysunek Chrystusa 

zmartwychwstałego oraz ozdób pisanki. 

17.04.20 

Edukacja plastyczna kl. 3 

Na kartce formatu A-4 namaluj farbami 

akwarelowymi lub plakatowymi wiosenny 

kwiat, który najbardziej Ci się podoba.  

Edukacja muzyczna kl. 3 

Poćwicz rytmiczną recytację łamańca 

językowego Małgorzaty Strzałkowskiej 

„Kosz lwich paszcz” - . P. s. 92, 

K. s. 87. 

Edukacja wczesnoszkolna kl. III – 

p. J. Karwowska-Wądołowska 

Drodzy Uczniowie! 

Przesyłam Wam zadania na następujące dni: 

Środa 15.04 

Edukacja polonistyczna: Zapoznaj się proszę z 

tekstem zamieszczonym w podręczniku na str. 

50-51. Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw. 2 s. 50 

oraz 5 s. 51.                                                                                                          

W kartach pracy wykonaj ćw. 1,2 i 3 s. 46-47. 

Edukacja matematyczna: W karcie 

matematycznej wykonaj proszę zadania ze s. 24-

25. Pamiętaj także o spacerze za zgodą swoich 

rodziców po podwórku. 

Czwartek 16.04 

Edukacja polonistyczna: Przeczytaj fragment 

książki ”Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, na 

jego podstawie wykonaj w kartach pracy ćw. 

1,2,3 i 4 s.48-49.                                                                                                      

Zachęcam także do poznania zwierząt 

mieszkających w Afryce. Polecam tekst i 

kolorowe fotografie w podręczniku na s. 54-57. 

Edukacja matematyczna: W karcie 

matematycznej wykonaj proszę zadania ze s. 26 i 

27. 

Piątek 17.04 

Edukacja polonistyczna: Na podstawie historyjki 

obrazkowej (podręcznik s. 58-59) oraz tekstu 

lektury „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” 

dokończ  pisanie planu wydarzeń opowiadania  

„Ostrzeżenie szczurów”. Karta pracy s. 50. 

Edukacja matematyczna: W karcie pracy 

wykonaj proszę zadanie ze s. 28 i 29. 

Zachęcam Was również do logowania się na 

stronę epodreczniki.pl. 

Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

Uczniowie, którzy uczęszczali na zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne zapraszam Was do 



 

logowania się na stronę epodreczniki.pl. 

Zamieszczone zostały tam materiały do ćwiczeń. 

Zachęcam. 

 

p. J. Wądołowska 

 

Język polski kl. IV –15.04.2020 r. 

Temat:  Czy rozumiesz to, co czytasz?” 

Powrót taty”- A. Mickiewicz.  

Przeczytajcie proszę  UWAŻNIE utwór 

Adama Mickiewicza ze strony 255-258. Na 

podstawie tekstu na maila dostaniecie tekst 

sprawdzający umiejętność cichego czytania 

ze zrozumieniem. 

Powodzenia. 

 

Język polski kl. IV- 16.04.20202 r. 

Temat: Komu kupiec zawdzięcza ocalenie życia? 

Na poprzednich zajęciach, czytaliście utwór” 

Powrót taty”- A. Mickiewicza, więc teraz 

będziemy się zajmować jego omówieniem. 

Proszę o wypisanie w zeszytach skojarzeń do 

słowa TATA. 

Następnie odpowiedzcie na pytanie zawarte w 

temacie: komu kupiec zawdzięcza życie? 

Poproszę was też o napisanie pracy: Co sądzę, o 

słuszności powiedzenia: Nie ma dotąd lepszego 

wynalazku nad dobra rodzinę?(pracę prześlijcie 

mi proszę do poniedziałku 20 kwietnia). 

Pozdrawiam serdecznie 

p. Zofia Polkowska  

Matematyka kl. IV- 15.04.2020 r. 

Temat: Ćwiczenia w dodawaniu ułamków o 

jednakowych mianownikach. 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń ze 

str.28 i 29. 

Matematyka kl. IV -17.04.2020 r. 

Temat: Rozwiazywanie zadań tekstowych z 

zastosowaniem dodawania ułamków                              

o jednakowych mianownikach. 

- rozwiązać zadanie 3,4, 5 i 6 str.215 

 

 

 

Godzina wychowawcza kl. IV – 15.04.2020 r. 

Temat: Dzień Ziemi – w zgodzie z przyrodą w 

domu i poza domem. 

- zaloguj się na e podręczniki –  obejrzyj temat 

Dbamy o przyrodę 

Przyroda kl. IV–17.04.2020 r. 

Temat: Czy wszystkie skały są twarde? 

- przeczytać temat z podręcznika str.144 

- w zeszycie wypisać trzy rodzaje skał i podać 

przykłady 

- w zeszycie ćwiczeń wykonać zadanie 1,2 i 3 

str.90-91 

 

Matematyka kl. V- 15.04.2020 r. 

Temat: Własności i rodzaje trapezów. 

- w zeszycie narysować trzy rodzaje 

trapezów(przekątne też) i pod każdym 

wypisać charakterystyczne własności 

- rozwiązać zadanie 2,,3 i 4 str.199 

Matematyka kl. V- 16.04.2020 r. 

Temat: Własności  trapezu – rozwiązywanie 

zadań. 

- rozwiązać zadania:5,6,7 i 8 str.199  

Matematyka kl. V- 17.04. 2020 r. 

Temat: Rodzaje trapezów – rozwiazywanie 

zadań tekstowych. 

- rozwiązać zadanie 10,12 i 13 str.200 

Geografia kl.VI – 17.04.2020 r. 

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji. 

- przeczytać temat z podręcznika str.138-144 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania: 1,2,3,4 i 

5 str.85-87 

 

Geografia kl. VII –  16.04.2020 r. 

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a 

występowanie i skutki powodzi. 

- przeczytać temat ze str.170 

- pod tematem wypisać w punktach przyczyny 

powodzi i sposoby przeciwdziałania powodziom 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadania ze 

str.104 



 

- dla chętnych zadanie 14 str.200 

Matematyka kl. VII – 15.04.2020 r. 

Temat: Średnia arytmetyczna – 

porządkowanie i opracowywanie danych 

statystycznych. 

- przeczytać przykład 1 str.207 i przykład 2 

str.208 

- rozwiązać zadanie 2,4,5 i 6 str.209 

Matematyka kl. VII -16.04.2020 r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z 

zastosowaniem obliczania średniej 

arytmetycznej. 

- rozwiązać zadanie 9,11 i 12 str.210 

Matematyka kl. VII – 17.04.2020 r. 

Temat: Elementy statystyki opisowej- zadania 

utrwalające. 

- rozwiązać zadanie 1 i 2 str.211 oraz zadanie 

3 str.212 

 

                                              

                                                  Ks. W. Gromadzki 

Religia kl. IV- 15.04.20  

PRZECZYTAJ z podręcznika temat 46: 

„Golgota – cena zbawienia” (ss. 106 – 107). 

Zapoznaj się z mapką w lewym górnym rogu 

(s. 106). Dlaczego Golgotę nazywamy 

Miejscem Czaszki? Czy nie wstydzisz się 

krzyża? Czy nosisz poświęcony krzyż? Czy 

każdy dzień zaczynasz i kończysz znakiem 

krzyża? Czy modlisz się, a przynajmniej 

czynisz znak krzyża przed posiłkiem? 

Dlaczego należy szanować krzyż? 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

94 – 95. UWAGA! Godzina „szósta” to nasza 

dwunasta, a „dziewiąta” to piętnasta. DLA 

CHĘTNYCH: Obejrzyj film: 

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

Y8wg 

 

16.04.20.-PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

47: „Grób Jezusa – sobotnie czuwanie” (s. 

108 – 109). Zapoznaj się z mapką w lewym 

górnym rogu (s. 106). Obejrzy krótki film: 

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

OkMN88cM . Dlaczego ciało Jezusa spoczęło 

w grobie Józefa z Arymatei? Kto czuwał przy 

grobie Jezusa? Kiedy złożono ciało Pana 

Jezusa w grobie? W jaki dzień Wielkiego 

Tygodnia wierni czuwają przy Grobie 

Religia kl. VI-  15.04. PRZECZYTAJ z 

podręcznika temat 57: „Święconka – na początek 

wielkanocnego 

śniadania” (ss. 185 – 187). Czym jest 

błogosławienie? Dlaczego błogosławieństwo ma 

niezwykłe znaczenie? Dlaczego święci się 

potrawy na stół wielkanocny? Jakie potrawy 

powinny koniecznie znajdować się w 

święconce? Co symbolizują? WYPEŁNIJ 

polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 116 – 117. 

16.04.20 PRZECZYTAJ z podręcznika temat 58: 

„Koronka do miłosierdzia Bożego” (ss. 188 

– 190). Przypomnij jak odmawia się koronkę do 

Bożego miłosierdzia? Postaraj się ją 

odmówić o godz. 15.00. Dlaczego ta godzina jest 

ważna dla wierzącego? Jakie są formy kultu 

Bożego miłosierdzia? Gdzie/ w jakich 

klasztorach Pan Jezus mówił do św. Faustyny? 

Kiedy 

obchodzimy Święto Bożego Miłosierdzia? 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

118 

– 119. DLA CHĘTNYCH: Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge5BseI51

wo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PgidKLCY8wg
https://www.youtube.com/watch?v=PgidKLCY8wg
https://www.youtube.com/watch?v=Ge5BseI51wo
https://www.youtube.com/watch?v=Ge5BseI51wo


 

Pańskim? Czy w tym roku odwiedziłeś Grób 

Pański w kościele? WYPEŁNIJ polecenia w 

zeszycie ćwiczeń s. 96 – 97. 

Klasa V- 15.04. PRZECZYTAJ z 

podręcznika temat 50: „Św. Bernadetta – 

wybrana przez Maryję” 

(ss. 112 – 113). Gdzie i w jakiej rodzinie 

dorastała św. Bernadetta? Jak wyglądały jej 

spotkania z Matką Bożą? Wymień prośby 

Matki Bożej? Odszukaj Lourdes na mapie. 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

102 – 103. DLA CHĘTNYCH: Obejrzyj 

film: 

https://www.youtube.com/watch?v=31P3y5h

wiGk 

 

16.04.20 PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

51: „Bł. Teresa z Kalkuty – służyć Jezusowi 

przebranemu za żebraka” (ss. 114 – 114). 

Skąd pochodziła Matka Teresa? Jak 

wyglądało jej życie zakonne? Jaki charyzmat 

miało założone przez nią Zgromadzenie 

Misjonarek Miłości? Odszukaj Skopje i 

Kalkutę na mapie. WYPEŁNIJ polecenia w 

zeszycie ćwiczeń ss. 

104 – 105. DLA CHĘTNYCH: Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=k8y4Y8Q

o2fI 

 

 

 

 

 

 

 

Religia kl. VII-  15.04.20 PRZECZYTAJ z 

podręcznika temat 60: „Wielkanoc – szatan 

pokonany” (ss. 193 – 195). Czym jest historia 

zbawienia? Wymień jej etapy. Dlaczego Syn 

Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy? Dlaczego 

zmartwychwstanie Jezusa jest podstawą naszej 

wiary i życia? 

Jaką nadzieję daje zmartwychwstanie Jezusa? Z 

jakich części składa się liturgia Wigilii 

Paschalnej? Czy w życzeniach świątecznych, 

jakie wysyłasz z okazji świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego jest imię „Jezus” 

czy tylko jakieś śmigusy-zajączki? Czy dajesz 

w ten sposób świadectwo swojej chrześcijańskiej 

wiary? Czy odwiedziłeś Grób Pański w 

kościele? PRACA DOMOWA: Z pomocą 

książeczki do nabożeństwa (twojej od I 

Komunii)odnów przyrzeczenia chrzcielne (przy 

obrzędzie Chrztu). 

16.04.20. -PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

55: „Kto rywalizuje o mój czas? Właściwe 

wykorzystanie czasu wolnego” (ss. 176 – 178). 

Czym jest czas dla człowieka wierzącego? 

Dlaczego odpoczynek nie może być tylko 

marnowaniem czasu? Po co jest odpoczynek? 

Dlaczego powinniśmy nauczyć się 

gospodarowania czasem wolnym? DLA 

CHĘTNYCH: 

Obejrzyj film o Całunie Turyńskim – świadku 

zmartwychwstania Chrystusa: 

https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2HM

A4 

 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). 

Religia kl. VIII- 15.04.20 PRZECZYTAJ z 

podręcznika temat 60: „Wielkanoc – pusty grób” 

(ss. 196 – 198). 

Najpierw zaśpiewaj razem uczestnikami 

internetowej sesji pieśń „Przychodzisz, Panie, 

mimo drzwi zamkniętych” 

https://www.youtube.com/watch?v=va3S3JvNcj

o  

 Przeczytaj dokładnie fragmenty Pisma Św. z 

podręcznika o zmartwychwstaniu Pana. 

Dlaczego niedziela jest wyjątkowa dla 

chrześcijanina? Czym różni się uczestniczenie 

we Mszy św. od oglądania jej w telewizji czy 

Internecie? Co to znaczy być świadkiem 

Zmartwychwstania? Czym jest 

https://www.youtube.com/watch?v=31P3y5hwiGk
https://www.youtube.com/watch?v=31P3y5hwiGk
https://www.youtube.com/watch?v=k8y4Y8Qo2fI
https://www.youtube.com/watch?v=k8y4Y8Qo2fI
https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2HMA4
https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2HMA4
https://www.youtube.com/watch?v=va3S3JvNcjo
https://www.youtube.com/watch?v=va3S3JvNcjo


 

zmartwychwstanie Pana? Co potwierdza 

zmartwychwstanie Jezusa? Czy byłeś w kościele 

– choćby przez chwilę – w czasie świąt 

Wielkanocy? DLA CHĘTNYCH: Obejrzyj film 

o Całunie Turyńskim – świadku 

zmartwychwstania Chrystusa: 

https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2HM

A4 

 

16.04.20 PRZECZYTAJ z podręcznika temat 54: 

„Moje obowiązki, które mnie rozwijają” 

(ss. 177 – 179). Czym jest dla człowieka 

wierzącego czas? Jakie znaczenie ma w 

przypowieści talent? Czym jest poczucie 

obowiązku dla katolika? Jakimi talentami Bóg 

obdarzył ciebie? Jak możesz je pomnażać? Jakie 

przeszkody powinieneś usunąć? Z którą z 

osób z przypowieści się identyfikujesz? Jeśli z 

trzecim sługą, co masz uczynić, żeby dobrze 

wykorzystać czas Bożej cierpliwości? 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). 

 

p. A.  Kaliszewska 

 

Język angielski kl. IV- 16.04.20 

klasa 4. " Animals". Przypomnij nazwy 

zwierząt. Wykonaj ć. 1,2 na str.95 w podr. i 

zapisz słówka do zeszytu wraz z tłumaczenie 

Język angielski kl. IV- 17.04.20 

klasa 4. " Animals". Przeczytaj dialog " I 

don"t like cats".wykonaj ćw. 2 na str.96 w 

podręczniku. Przypomnij zasady gramatyczne 

i wykonaj ćw. 6 na str.97 w podręczniku. 

 

Język angielski kl. V ( grupa2)- 15.04.20 

Obejrzyj film " Learn Past tense verbs 1". 

powtórz reguły gramatyczne ze str.83 i 85 w 

podręczniku. Napisz w zeszycie 5 zdań w 

czasie przeszłym oraz ogólne pytanie do nich. 
https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzTh
E 

Język angielski kl. V ( grupa2)- 16.04.20 

Obejrzyj film." Learn Past Tense Verbs 2." 

Wykonaj ćw. 1,2,3 str.52 w zeszycie ćwiczeń. 
https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGte
ME 

Język angielski kl. VI- 15.04.20 

" Cooking and eating". Obejżyj film. 

Język niemiecki kl. VII- 15.04.20 

„Kochen ist mein Hobby". 

Przeczytaj i przetłumacz ćw.15 na str.72 w 

podręczniku. Zapoznaj się z odmiana 

czasowników na str.83 w podr. i wykonaj ćw. 16 

na str.50 w zeszycie ćwiczeń. 

Język niemiecki kl. VIII- 16.04.20 

" Części ciała". Liczba mnoga rzeczowników. 

Naucz się słówek ( części ciała) na str. 136 w 

podręczniku, przepisz je do zeszytu wraz z 

tłumaczeniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2HMA4
https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2HMA4
https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE
https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE
https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGteME
https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGteME


 

Zapoznaj się z nowym słownictwem i 

wymową. Wykonaj ćw. 1 na str.80 i ćw.3 na 

str.81 w podr. oraz ćw. 1,2,3 na str.50 w 

zeszycie ćwiczeń. 

Przeczytaj i przetłumacz ćw.15 na str.72 w 

podręczniku. Zapoznaj się z odmiana 

czasowników na str.83 w podr. i wykonaj ćw. 

16 na str.50 w zeszycie ćwiczeń. 

klasa II. Jedzenie i picie. Obejrzyj film . 

Powtórz nazwy za lektorem. Narysuj  6 

produktów, które lubisz i napisz o tym zdania. 

Język angielski kl. VI- 16.04.20 

" Produkty spożywcze". Powtórz nazwy 

artykułów spożywczych. Wykonaj ćw. 4,5 na 

str.50 w zeszycie ćwiczeń. Naucz się nowych 

słówek: Lesson 6.1 na str.89 w podręczniku, 

zapisz je do zeszytu wraz z tłumaczeniem. 

Język  angielski kl. VI- 17.04.20 

" My favourite food. "  Przeczytaj ćw. 6 na 

str.81 w podręczniku. Naucz się słówek : 

Lesson 6.2. na str.89 i zapisz wyrazy do 

zeszytu wraz z tłumaczeniem. Obejrzyj 

filmik, powtarzaj słownictwo za lektorem. 
https://www.youtube.com/watch?v=bf6g9mkg-
4o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. M. Chrostowska 

 
Historia kl. IV- 

Temat: Bitwa Warszawska i jej 

konsekwencje. 

•Zalogujcie się na epodreczniki.pl, tam macie 

udostępniony materiał, na podstawie niego i 

podręcznika s. 118 uzupełnijcie zeszyt 

ćwiczeń. 

Link do strony: 

https://epodreczniki.pl/a/wojna-polsko-

bolszewicka/DQ4MrPMZZ 

 

Praca domowa : 

https://epodreczniki.pl/a/wiem-gdzie-polska-

jest-na-mapie-walka-o-granice-ii-

rzeczypospolitej/Dq4U2UY3D 

  - ćwiczenie 5 krzyżówka. Rozwiązanie 

proszę przesłać na mój adres 

mchrostowska0@gmail.com 

 

Historia kl. V- 

Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych 

Piastów. 

•Zalogujcie się na epodreczniki.pl, tam macie 

Historia kl. VII- 

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej. 

•Zalogujcie się na epodreczniki.pl, tam macie 

udostępnione materiały, na podstawie niego i 

podręcznika s. 210 uzupełnijcie zeszyt ćwiczeń.  

Link do strony: https://epodreczniki.pl/a/europa-

i-swiat-w-okresie-miedzywojennym-lekcja-

powtorzeniowa/DY5YyYwnf 

 

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

miedzynarodowa-polski-przed-wybuchem-ii-

wojny-swiatowej/D1BUWqzvx 

 

•Zachęcam do wykonania poleceń na podanych 

stronach  

 

Historia  kl. VIII- 

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu V. 

• Na podstawie podręcznika s. 230 oraz 

wiadomości z poszczególnych tematów 

należących do działu V, wykonajcie 

podsumowanie w zeszycie ćwiczeń. Poniżej 

podaję link do strony epodreczniki.pl, gdzie 

https://www.youtube.com/watch?v=bf6g9mkg-4o
https://www.youtube.com/watch?v=bf6g9mkg-4o
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https://epodreczniki.pl/a/wiem-gdzie-polska-jest-na-mapie-walka-o-granice-ii-rzeczypospolitej/Dq4U2UY3D
https://epodreczniki.pl/a/wiem-gdzie-polska-jest-na-mapie-walka-o-granice-ii-rzeczypospolitej/Dq4U2UY3D
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udostępniony materiał, na podstawie niego i 

podręcznika s. 183 uzupełnijcie zeszyt 

ćwiczeń. 

Link do strony: 

https://epodreczniki.pl/a/rewolucja-spoleczna-

i-gospodarcza-na-ziemiach-piastow-w-xiii-

w/D10bg5eoS 

•Zachęcam do wykonania poleceń na 

podanych stronach  

Historia kl.VI – 

Temat: Legiony Polskie we Włoszech. 

• Zapoznajcie się z tekstem w 

podręczniku s. 203, a następnie uzupełnijcie 

zeszyt ćwiczeń. 

• Praca domowa: Polecenie 1 i 2 pod 

tekstem źródłowym w podręczniku s. 204, 

wykonajcie pisemnie i odeślijcie na mój adres 

mchrostowska0@gmail.com 

 

 

macie udostępniony materiał. Zachęcam do 

wykonania poleceń na podanej stronie  

Link do strony: https://epodreczniki.pl/a/polska-

i-swiat-po-ii-wojnie-swiatowej-lekcja-

powtorzeniowa/DP19VuIEQ 

  

• Informacje dotyczące sprawdzianu 

prześlę na wasze email-e. 

  

  
 

 

p. M. Tomasiewicz  

J. Angielski kl. V- 15.04.20 

TEMAT: Rzymskie wakacje.  podręcznik s.98 

przeczytaj historyjkę, wykonaj ćwiczenie 2/98 

gdzie należy wybrać właściwą odpowiedz. 

J. Angielski kl. V- 16.04.20 

TEMAT:  Pytania w czasie Past Simple 

podręcznik strona 99 - przeanalizuj Get 

Grammar - tworzenie pytań.  

Schemat tworzenia pytań : Did + osoba/rzecz 

+ I forma czasownika + reszta zdania. 

Polecenie do wykonania: Przetłumacz 

poniższe zdania, do każdego z nich ułóż 

pytanie i przeczenie po angielsku. zapisz w 

zeszycie, prześlij na maila zdjęcie  do 18.04 ( 

trelemorele43@gmail.com) 

Rocco went to a party on Friday. 

They had a sausage for breakfast yesterday. 

She saw a friend in the shopping centre.  

Mr. Riley wore his coat last weekend. 

J. Angielski kl. VII- 15.04.20 

TEMAT: Ćwiczenia ze słuchu - funkcja 

językowe. 

Po zalogowaniu się na edesk.pl wybierz 

podręcznik English Class A2plus, CD 3 

nagranie 20 - dyktando, zapisz usłyszane 

zdania w zeszycie, prześlij mailem do 17.04 ( 

zadanie na ocenę). 

Godzina wychowawcza kl. VII- 16.04.20 

TEMAT: Jak koncentruje się nasz mózg? 

Ćwiczenia poprawiające koncentrację. 

Tekst do przeczytania i ćwiczenia zostaną 

wysłane  do uczniów mailowo. 

 

J. Angielski kl. VIII- 15.04.20 

 TEMAT: Praca z tekstem 

podręcznik str. 83 ćwiczenie 7 Przeczytaj tekst o 

Skłodowskiej i Wałęsie - noblistach polskich, 

odpowiedz na pytania do tego tekstu, w 

zeszycie: Why did Skłodowska die? What did 

she discover? Why   Wałęsa couldn't accept the 

Noble Prize? 

J. Angielski kl. VIII-16.04.20 

TEMAT: Non verbal communication  - 

komunikacja niewerbalna. 

podręcznik strona 86, przeczytaj tekst ( nad 

ćwiczeniem 1 )  na temat 7 niewerbalnych 

sposobów komunikowania się. Wyjaśnij nowe 

słownictwo. Dokończ poniższe zdania prześlij 

zdjęcie mailowo razem z  ćwiczeniem 3 ( nie jest 

na ocenę) : 

You are engaged in a conversation when 

you........    ........    .........    ..........  .  

Moving hands shows our ............  .  

ćwiczenie  3 str. 86 pdr. dopasuj do 

mailto:mchrostowska0@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/polska-i-swiat-po-ii-wojnie-swiatowej-lekcja-powtorzeniowa/DP19VuIEQ
https://epodreczniki.pl/a/polska-i-swiat-po-ii-wojnie-swiatowej-lekcja-powtorzeniowa/DP19VuIEQ
https://epodreczniki.pl/a/polska-i-swiat-po-ii-wojnie-swiatowej-lekcja-powtorzeniowa/DP19VuIEQ


 

zadanie 3 str. 80  podręcznik , wyrazy nowe: 

remarkable - znakomity, admission - opłata za 

wstęp, accomodation - zakwaterowanie 

J. Angielski kl. VII- 16.04.20 

TEMAT: Check yourself - sprawdź co 

pamiętasz.  

podręcznik str 81 wykonaj ćwiczenia 4 i 5  

same odpowiedzi prześlij zdjęciem na maila ( 

nie jest to na ocenę) 

J. Angielski kl. VII- 17.04.20 

TEMAT:  Ćwiczenia typu egzaminacyjnego 

Workbook str. 73 wykonaj zadania 1 i 3. 

 

przeczytanego tekstu  ( w punktach 2-7) 

nagłówki z tego ćwiczenia, odpowiedzi zapisz w 

zeszycie.  Na maila prześlij zdjęcie 

 

 

 

p. E. Sacha 
 

Muzyka kl. IV –   17.04.2020 

Temat: Ćwiczenia metrum 4-4  sylabami 

rytmicznymi. Rytm synkopowany. 

Link do ćwiczeń:          

https://youtu.be/vRSJijhRIOs 

 Do 24.04.2020 r. wykonaj ćwiczenia 

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

owner/Ds0s2ro2P/RZncIXDD. 

 

Muzyka kl. VI –  15.04.2020 

Temat: Balet, czyli taniec klasyczny. 

Zapoznaj się z materiałem 

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

owner/D13hgMuc7/IHAd8CbU 

  i wykonaj ćwiczenia z tego zasobu do 

22.04.2020 r. 

Do 22.04.2020 r.  wykonaj ćwiczenia 

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

owner/DFvdBZnCh/115sdpLZ, 

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

owner/DFvdBZnCh/115sdpLZ 

 

  

 

 

Plastyka kl. IV-  15.04.20 

Temat: Znaki złożone. Logo. 

Przeczytaj w podręczniku s. 63-64 i odpowiedz 

w zeszycie na pytania nr 1-2 s. 64. 

Zrób zdjęcie odpowiedzi i  prześlij na mój mail 

lub telefon, który wysłałam na Twoją pocztę 

elektroniczną. Do 22.04.2020 r.  wykonaj 

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

shared-owner/DUqUdoQb1/1BpPEUZE, 

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

owner/DbeJn1vT/M2caLkVx 

 

Plastyka kl. V- 17.04.20 

Temat: Formy w przestrzeni – instalacje. 

Przeczytaj w podręczniku s. 56 – 58 i 

odpowiedz w zeszycie na pytania s. 1-2 s. 58. 

Zrób zdjęcie  odpowiedzi i prześlij na mój mail 

lub telefon, który wysłałam na Twoją pocztę 

elektroniczną. 

Proszę do 24.04.2020 r.  wykonaj ćwiczenia  

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

owner/D1GKWdoNl, 

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

owner/DX3AtyVLM/EM9d6f9f 

Dla chętnych plastyków: "Wiosenny powrót 

ptaków - bociany". Format A-4, technika 

malarstwo, kolaż.  

 

Plastyka kl. VII- 15.04.20 

Temat: Fotografia – historia i rodzaje 

fotografii. 

 Przeczytaj w podręczniku s. 72-76 i napisz w 

zeszycie odpowiedzi na pytania 1-4 s. 76. 

Zrób zdjęcie  odpowiedzi i prześlij na mój mail 

https://youtu.be/vRSJijhRIOs
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/Ds0s2ro2P/RZncIXDD
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lub telefon, który wysłałam na Twoją pocztę 

elektroniczną.  

Do 22.04.2020 r.  wykonaj ćwiczenia 

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

owner/D8W22aOUX/oraK5MV5, 

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

owner/D14qpLtfJ/HCI6iqP6 

 

p. M. Mrozek 
 

  Biologia kl. V- 17.04.2020r. 

Temat: Budowa i funkcje łodygi. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 102-105; 

- wykonaj zadanie z zeszytu ćwiczeń zad. 1-

5str. 69-70; 

- wejdź stronę: 

http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/4785

6 

- PRACA DO OCENY: Odpowiedz na 4 

poniższe pytania. 

1. Wyjaśnij, jakie funkcje pełni łodyga.  

2. Omów budowę zewnętrzną łodygi.   

3. Opisz jakie funkcje u roślin mogą pełnić 

przekształcone łodygi: bulwy, kłącza, rozłogi, 

łodygi czepne. Podaj przykład roślin o takiej 

łodydze . 

4. Podaj rodzaj tkanki przewodzącej, która 

odpowiada za: 

a)  przewodzenie wody i soli mineralnych w 

łodydze; 

b) przewodzenie substancji pokarmowych w 

łodydze; 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie zrób zdjęcie 

(lub napisz na komputerze) i do 24.04.2020r. 

prześlij na email: Mariusz53@poczta.onet.pl 

(Nie zapomnij o podpisaniu swojej pracy). 

 

Biologia kl. VIII- 17.04.2020r. 

Temat: Nieantagonistyczne zależności między 

gatunkami. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 111-115. 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (wyjaśnij co 

oznacza zależność nieantagonistyczna między 

organizmami, wyjaśnij mutualizm, 

protokooperacja, komensalizm i podaj po 2 

przykłady tych oddziaływań); 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-3 str. 65-

66). 
 

 

p. B. Eska 
 

Chemia kl. VII-   17.04.2020r. 

Temat: Stężenie procentowe roztworu. 

- podręcznik str.184 – 190, 

- zeszyt ćwiczeń str.96. 

- filmik chemiczny do obejrzenia  

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

E 

- zadania wykonujemy w zeszycie ćwiczeń, do 

sprawdzenia przesyłamy zadanie 32 str.96 –  

 zeszyt ćwiczeń na adres 

Chemia kl. VIII - 17.04.2020r. 

Temat: Porównanie właściwości kwasów 

karboksylowych. 

- podręcznik str.174 – 176, 

- zeszyt ćwiczeń str. 99, 100 i 101, 

- zaloguj się na e- podręczniki – wyjaśnienie 

tematu 

 https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-

ogolne/szkola-podstawowa/chemia 

Kwasy karboksylowe – budowa. 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D8W22aOUX/oraK5MV5
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D8W22aOUX/oraK5MV5
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D14qpLtfJ/HCI6iqP6
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D14qpLtfJ/HCI6iqP6
http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/47856
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mailto:Mariusz53@poczta.onet.pl
https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE
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https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/chemia
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/chemia


 

przytuly10@gmail.com 

W zadaniu 32do każdego podpunktu obliczamy 

stężenie procentowe roztworu. 

 

- zadania wykonujemy w zeszycie ćwiczeń ,do 

sprawdzenia przesyłamy zadanie 62 i 65 z     

   zeszytu ćwiczeń na adres 

przytuly10@gmail.com 

 

 

p. S. Modzelewski 
 

 

Wos - 15 kwietnia 2020r. 

Temat: Media i opinia publiczna. 

Proszę przeczytać temat na stronach 158-163 w 

podręczniku. Potem proszę pisemnie 

odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Wymień rodzaje środków masowego 

przekazu. 

2. Napisz jakie są główne funkcje mass mediów 

i krótko każdą scharakteryzuj. 

3. Wyjaśnij dlaczego środki masowego przekazu 

są ważne dla zachowania wolności słowa w 

państwach demokratycznych. Podaj 3-4 

argumenty. 

Zdjęcia lub teksty  z odpowiedziami proszę 

przysłać na adres   smodzelewski@interia.pl 

Wstawię za to oceny. 

 

 

 

p. K. Tarasko 
 

15.04 (środa)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o procentach. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.210 i 211 (podręcznik). 
 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Pole powierzchni i objętość ostrosłupa - powtórzenie wiadomości. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.211  (podręcznik) nr 17 nr 18 nr 19 i 20 

 

Kl. IV Informatyka 

Temat: Wprowadzanie i analiza danych – arkusz kalkulacyjny https://epodreczniki.pl/ 

 

16.04 (czwartek)  

 

Klasa VIII 

Matematyka 

Temat: Pole powierzchni i objętość ostrosłupa - powtórzenie wiadomości. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.211  (podręcznik) nr 21 nr 22 nr 23 i 24 

mailto:przytuly10@gmail.com
mailto:przytuly10@gmail.com
mailto:smodzelewski@interia.pl
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
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Klasa VIII 

Fizyka 

Temat: O prądzie elektrycznym podsumowanie materiału. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
Przeczytać temat ze strony 134-135.  
https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/gry-i-zabawy 
 

Quizizz o godzinie 10.00     https://quizizz.com/join/ 

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Procenty quizizz.com. 
Wykonujemy i przesyłamy quiz „Procenty” 
 

17.04 (piątek)  
 

Klasa VIII 

Matematyka 

Temat: Ostrosłupy – podsumowanie wiadomości. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.211 nr25 i 26 (podręcznik) 
 

Klasa VII 

Fizyka 

Temat: Siły w przyrodzie podsumowaniu. 
https://epodreczniki.pl/ 
 

Quizizz o godzinie 10.00     https://quizizz.com/join/ 

(po dołączeniu proszę podać imię i pierwszą literę nazwiska) 

 

Klasa VI 

Matematyka 

Temat: Figury przestrzenne. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.213 (podręcznik) 
Ćwiczenie str 57 

 

Klasa VI 

Informatyka 

Temat: Wysyłanie wiadomości do wielu osób i z załącznikami, udostępnianie plików o dużej 

objętości.  
https://epodreczniki.pl/ 
https://learningapps.org/ 
https://quizizz.com/join/  
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