
ZADANIA ZDALNE OD 26- DO 27 MARCA 

Edukacja wczesnoszkolna klasa I – p. B. 

Mieczkowska 

 

Język angielski – p. M. Tomasiewicz 

 

TEMAT: This is my house and garden 

Do wykonania po zalogowaniu się na 

edesk.pearson.pl ( instrukcję i hasło oraz login 

przesłałam wcześniej i powinny być na stronie 

szkoły) 

W nagraniach z CLASS CD2  wybierz 

nagranie 38, wysłuchaj kilka razy rymowanki o 

domu. Spróbuj ją powtórzyć. Jakie 

pomieszczenia lub przedmioty znane z lekcji 

udało Ci się usłyszeć? 

CD 2 nagranie 40 Powtórz na głos usłyszane 

nazwy  pomieszczeń 

Z nagrania do zeszytu ćwiczeń wybierz 

nagranie 74, wysłuchaj go, spróbuj 

odpowiedzieć na pytanie Jakie usłyszałeś 

nazwy kolorów? 

 

 

Religia klasa 1 – Anna Domurat  

26 marca 

Temat: Staramy się być lepsi- podręcznik str.72 

Ułóż wchodzą w link puzle-Jezus dźwiga krzyż 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3

7dbaaa4b03b.  
 
Plastyka kl. I-26.03.2020 

 

Zachęcam do wykonania wiatraczka z papieru. 

 Potrzebne materiały: kartka biała lub 

kolorowa, patyczek (może być do szaszłyków 

lub inny), klej, nożyczki, ołówek, pinezka. 

Instrukcja do pracy: 

https://youtu.be/xuz9EwXiu-o  

Zachowaj wiatraczek, gdyż wykorzystamy go 

do zajęć muzycznych. 

Klasa I: 26-27 

Czwartek  

1.Pracujemy z tekstem ze str. 37 w podręczniku 

, odpowiadamy na pytania pod tekstem . Na 

pierwsze pytanie  pod tekstem udzielamy 

odpowiedzi w zeszycie .Przepisujemy do 

zeszytu tekst napisany niebieskim drukiem. 

2.W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna - 

wykonujemy str. 40 i 41 . 

3.W matematycznych kartach pracy 

wykonujemy ćwiczenia ze str. 38 i 39. 

Piątek 

1.Pracujemy w podręczniku na str. 38 i 39. 

Podkreślamy w obu tekstach wszystkie 

czynności i odpowiadamy na pytania do tekstu. 

Przepisujemy do zeszytu wybrany fragment 

dowolnego tekstu- to zadanie będzie 

sprawdzane . 

2.W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna - 

wykonujemy str. 40 i 41. 

3.W matematycznych kartach pracy 

wykonujemy ćwiczenia ze str. 42 i 43- karty 

pracy będą sprawdzane. 

Sobota (DLA CHĘTNYCH)– wykonajcie 

rysunek  pt . „Co robiłam /robiłem przez cały 

tydzień w domu„ – mam nadzieję , że nie 

nudzicie się  i wykonujecie wszystkie zadania , 

które Wam poleciłam . Pozdrawiam was 

serdecznie – Wasza wychowawczyni. 

Drodzy Rodzice – na koniec każdego tygodnia 

, będę dawała krótkie sprawdziany z edukacji 

polonistycznej i matematycznej , które ocenię -  

to jest mój adres e-mail 

boguslawa.mieczkowska12@wp.pl , nr 

telefonu : 882 190 146 . Są to kontakty , pod 

które będziecie Państwo wysyłać zrealizowane  

zadania , które będą podlegały ocenie ( będą 

wstawiane oceny do dziennika ) , proszę robić 

zdjęcia – przesyłać  je MMS- em lub w formie 

załącznika e –mailem. W  przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt. 

Pozdrawiam Państwa serdecznie . B. 

Mieczkowska 

Edukacja wczesnoszkolna klasa II –  

p. E. Ziółek 

 

Religia klasa 2 - Anna Domurat  

- 27 marca 

 

Temat: Droga krzyżowa Pana Jezusa- 

klasa II: 26-27 MARCA 

Drodzy Uczniowie i Rodzice! 

Zwracam się z prośbą o wykonanie 

następujących zadań: 

przeczytaj tekst "Pamiątki z przeszłości" s. 30-

31podręcznik, 

wykonaj ćwiczenia na s.32 karty pracy, 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37dbaaa4b03b
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37dbaaa4b03b
https://youtu.be/xuz9EwXiu-


ZADANIA ZDALNE OD 26- DO 27 MARCA 

podręcznik str. 64 

https://view.genial.ly/5e70c17ae5748 

70f4845e7f7/interactive-image-droga-

krzyzowa?fbclid=IwAR0yXzE8RaBLhtrSP59q

T2mammtP7vaQfPeJHVQo_e2iKASO1OJvB0

qfbTA   

Oglądając powtórz modlitwę- ,,Któryś za nas 

cierpiał rany…” 

 
 

 

wykonaj zadania od 1 do 6 w kartach 

matematycznych s. 24-25, 

przeczytaj tekst "Manufaktura w Łodzi" s. 32-

33 podręcznik, 

wykonaj ćwiczenia na s.34-35 karty pracy, 

wykonaj zadania od 1 do 6 k. matem. s. 26-27, 

przeczytaj tekst "Pomniki przyrody" s. 34-35 

podręcznik, 

wykonaj ćwiczenia na s. 36-37 k. pracy, 

wykonaj zadania od 1 do 9 w k. matem. s. 28-

29, 

wykonaj zadania od 1 do 3 k. mat. s. 30-31, 

przeczytaj tekst "Wiosenne nowiny" s. 36-37 

podr., 

wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 s.38-39 k. pracy, 

wykonaj zadania od 1 do 5 k. mat. s 32-32, 

przeczytaj wiersz "Wiosna" s. 38 podr. 

wykonaj ćwiczenia 1-4 k. pracy s. 40-41, 

wykonaj zadania 1-7 s. 34-35 k. mat. 

     Jeśli niektórzy z Was uważają, że to za mało 

i się nudzą, bardzo polecam, byście 

wykonywali zadania dodatkowe znajdujące się 

na końcu kart ćwiczeń i kart matematycznych. 

Pozdrawiam serdecznie. Powodzenia. 

Edukacja wczesnoszkolna klasa III – 

 p. J. Wądołowska – Karwowska 

 

 

J. angielski-p. A. Kaliszewska-  

Temat " My day".  
Zrób ćw. 2 n str.74 i ćw.2 na str.75. 

Obejrzyj film i powtórz słownictwo do tematu. 

Zapisz w zeszycie wraz z tłumaczeniem. 

https://youtu.be/qD1pnquN_DM 

 

Religia klasa 3 – Anna Domurat 

  27 marca 

 

Temat: Mocne postanowienie poprawy drogą 

powrotu do Boga 

Przypomnij się z Małego Katechizmu co to jest 

mocne postanowienie poprawy. 

Praca w zeszycie ćwiczeń uczniowie kolorują 

obrazek.  

 

Plastyka kl. III 

Obejrzyj  reprodukcję  obrazu Józefa 

Chełmońskiego Wiosna. Kaczeńce – P s. 41. 

Namaluj farbami plakatowymi lub 

akwarelowymi pracę o tematyce wiosennej na 

klasa III: 

Drodzy Uczniowie 

Proszę Was o pracę w dniach 26.03.-

27.03.2020r: 

edukacja polonistyczna  

Przeczytajcie proszę w podręczniku wiersz 

Natalii Usenko „Pobudka”. Odpowiedz ustnie 

na pytania znajdujące się pod wierszem. Kto 

ma ochotę może nauczyć się go pięknie czytać. 

Na podstawie w/w wiersza wykonajcie w 

kartach pracy  ćw. 1,2,4,5,6 i 7                              

na str. 31, 32 

edukacja matematyczna 

Wykonaj proszę ćw. 1,2,3,4 str.12 

ćw. 5,6,7,8 str.13 

ćw. 1,2,3,4 str.14 

Jeżeli macie taką możliwość zachęcam Was do 

gry w szachy. Serdecznie pozdrawiam. 

 

https://view.genial.ly/5e70c17ae574870f4845e7f7/interactive-image-droga-krzyzowa?fbclid=IwAR0yXzE8RaBLhtrSP59qT2mammtP7vaQfPeJHVQo_e2iKASO1OJvB0qfbTA
https://view.genial.ly/5e70c17ae574870f4845e7f7/interactive-image-droga-krzyzowa?fbclid=IwAR0yXzE8RaBLhtrSP59qT2mammtP7vaQfPeJHVQo_e2iKASO1OJvB0qfbTA
https://view.genial.ly/5e70c17ae574870f4845e7f7/interactive-image-droga-krzyzowa?fbclid=IwAR0yXzE8RaBLhtrSP59qT2mammtP7vaQfPeJHVQo_e2iKASO1OJvB0qfbTA
https://view.genial.ly/5e70c17ae574870f4845e7f7/interactive-image-droga-krzyzowa?fbclid=IwAR0yXzE8RaBLhtrSP59qT2mammtP7vaQfPeJHVQo_e2iKASO1OJvB0qfbTA
https://view.genial.ly/5e70c17ae574870f4845e7f7/interactive-image-droga-krzyzowa?fbclid=IwAR0yXzE8RaBLhtrSP59qT2mammtP7vaQfPeJHVQo_e2iKASO1OJvB0qfbTA
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kartce formatu A-4. 

Muzyka kl. III 

Rytmicznia recytacja łamańca językowego 

Małgorzaty Strzałkowskiej Turek, Pturek i 

ogórek. 

Przepisz na pięciolinię nuty – dźwięki 

walczyka.  

P. s. 91 

K. s. 86 
p. J. Wądołowska 

 

Kl. IV – Język Polski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Język polski klasa IV: - 26.03.2020 r. 

Temat: Czy bohater książki Selmy Lagerlof 

może być dla nas przykładem? 

Polecenia dla ucznia. 

Zapisz w zeszycie temat zajęć oraz przykłady 

zachowania chłopca z utworu Selmy Lagerlof 

oraz oceń jego zachowanie i postawę. 

27.03.2020 r. 

Temat: Czego chłopiec nauczył się podczas 

podróży na północ? 

Polecenia dla ucznia 

Wymień cechy Nilsa przed podróżą(przed 

przemianą) W zeszycie. 

W kilku zdaniach napisz co zmieniło się w 

zachowaniu chłopca pod koniec książki.(W 

zeszycie) 

             Pozdrawiam cieplutko 

p. Zofia Polkowska  

 
Drodzy uczniowie, dzisiaj chciałam Was prosić,  

abyście popracowali nad poniższymi tematami i  wykonali poniższe polecenia. 

 

 

Matematyka - klasa IV- 27.03.2020 r. 

Temat: Ułamek jako dzielenie. 

- przeczytać przykład 1 i 2 ze str.202 oraz 

przykład 3 i 4 ze str.203 

- pod tematem przepisać informacje 

zaznaczone kolorem Sowa uczy ze str. 203 

- zadanie 1 i 2 str.204 

 

 

Przyroda– klasa IV-27.03.2020 r. 

Temat: Uzależnienia są groźne. 

- przeczytać temat ze str.130 

- pod tematem w zeszycie wyjaśnić pojęcie 

asertywność – podręcznik str.133 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 3 i 4 

str.82 
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Matematyka kl. V- 26.03.2020 r. 

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych 

sposobem pisemnym. 

- przeczytać przykład 1 str.181 – sposób II i 

przykład 2 str.183 

- wykonać zadanie 1 str.183 (obliczenia 

sposobem pisemnym) 

Matematyka kl.V – 27.03.2020 r. 

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych – 

rozwiazywanie zadań tekstowych. 

- rozwiązać zad.2,3 i 4 str.183 

- dla chętnych zad.5 i 6  str.184 

Geografia kl. V-  
 

 Geografia kl.VI - 27.03.2020 r. 

Temat: Gospodarka Europy – podsumowanie. 

- przeczytać podsumowanie działu ze str.125 i 

126 

- ustnie rozwiązać zadania ze str.127 i 128 

- w zeszycie ćwiczeń wykonać zadania ze 

str.80 i 81(zrób zdjęcie lub skan obu stron  i 

prześlij  polkowskasala3@wp.pl  do oceny). 

 
Matematyka kl. VII - 26.03.2020 r. 

Temat: Podział proporcjonalny – 

rozwiązywanie zadań. 

- przeczytać przykład 4 str.184 

Matematyka kl. VII-  27.03.2020 r. 

Temat: Wyznaczanie niewiadomej z danego 

wzoru. 

- przeczytać przykład 1 str.186 

- rozwiązać zadanie 1 i 2 str.186 

Geografia kl. VII – 26.03.2020 r. 
Temat: Regiony turystyczne  Polski. 

- zadania w zeszycie ćwiczeń str.95 i 96, dla 

chętnych str.97 

                                              

                                                  Ks. W. Gromadzki 

Klasa IV: 

Przeczytaj z podręcznika temat 42: 

„Wieczernik – ofiara z samego siebie” (ss. 98 – 

99). Wypełnij polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

86 – 87. Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=QrXFG3Sj

aFU 

 

Klasa V: 

Przeczytaj z podręcznika temat 46: „Wizerunek 

Mistrza – św. Weronika” (ss. 104 – 105). 

Wypełnij w zeszycie ćwiczeń zadania ss. 94 – 

95. Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=VjOr3JXQ

pMw 

 

Klasa VI: 

Przeczytaj z podręcznika temat 35: 

„Błogosławiona noc – zwycięstwo światła” (ss. 

114 – 116. Wypełnij w zeszycie ćwiczeń 

zadania ss. 72 – 73. Dla chętnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2H

MA4 

 (Całun Turyński – świadek zmartwychwstania 

Pana). 

Klasa VII: 

Przeczytaj z podręcznika temat 51: „Jak 

pozwolić innym, aby do nas dotarli. Konflikty 

w okresie dorastania” (ss. 164 – 166).  Dla 

chętnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2H

MA4 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

https://www.youtube.com/watch?v=QrXFG3SjaFU
https://www.youtube.com/watch?v=QrXFG3SjaFU
https://www.youtube.com/watch?v=VjOr3JXQpMw
https://www.youtube.com/watch?v=VjOr3JXQpMw
https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2HMA4
https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2HMA4
https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2HMA4
https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2HMA4
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ppt.). 

Klasa VIII: 

Przeczytaj z podręcznika temat 51„Za każdym 

razem widzę siebie inaczej. Przyjmowanie 

opinii innych o sobie” (ss. 168 – 170).  Dla 

chętnych: Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2H

MA4 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt). 

 
p. A.  Kaliszewska 

 

Język angielski 

Czwartek: 26.03 

Kl. IV - Temat My Day. Zrób ćw. 1 na str.88, 

ćw.6 na str.87. Przeczytaj tekst ćw. 5 na str.88 

w podręczniku. 

https://youtu.be/qD1pnquN_DM 

 

Kl. VI- Temat " U lekarza". Wykonaj ćw. 2, 3, 

4 na str.48 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Kl.V - Temat:  " Spring time ". Praca z tekstem 

Wykonaj ćw. 3 na stronie 92. Przeczytaj tekst, 

wyjaśnij słówka, użyj słownika odpowiedz na 

pytania do tekstu. Napisz w zeszycie. 

 

Piatek: 27.03.2020 

Kl. IV - Temat " My Day" . Utrwalenie 

słownictwa Zrób ćw. z podręcznika 6 i 9 na 

stronie 90. Zapisz rozwiązanie do zeszytu. 

 

Kl.VI -  Temat " U lekarza". Wykonaj ćw. 5 na 

str.48 w zeszycie ćwiczeń. 

Powodzenia. Pozdrawiam serdecznie.  

A. Kaliszewska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język niemiecki 

Piątek- 27.03. 

 klasa VIII- Temat " W mieście  " Utrwalenie 

słownictwa. Wykonaj ćw. 28 na str.39  ćw.29, 

30 na str.40. Zapisz rozwiązanie w zeszycie. 

 

Powodzenia. Pozdrawiam serdecznie.  

                                        A. Kaliszewska 

https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2HMA4
https://www.youtube.com/watch?v=fxOoSz2HMA4
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p. M. Chrostowska 

 
Historia  

 

IV kl. Temat: Maria Skłodowska-Curie – 

polska noblistka. 

• Przeczytaj tekst w podręczniku s. 104 

• Wykonaj polecenie w zeszycie ćw. s.63 

• Dla chętnych polecam film o Marii 

Skłodowskiej – Curie ( link poniżej) 

https://www.cda.pl/video/2560494cc 

 

Historia 

 

V kl. Temat: Polska Bolesława Chrobrego. 

• Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s. 

170 

• Wykonaj polecenia w zeszycie ćw. s.92 

• Dla utrwalenia posłuchaj słuchowiska 

„Goście Bolesława Chrobrego” (link poniżej) 

https://gwo.pl/opowiadania-historyczne-klasa-

5-p4649 - opowiadanie nr 14 

 

 

VI kl. Temat: Republika Francuska i 

okoliczności jej powstania. 

 

• Przeczytaj tekst w podręczniku s. 190-

193 

• Wykonaj polecenia w zeszycie ćw.  s.96 

• Polecam filmik do obejrzenia link 

poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ

7U 

 

VII kl. Temat: Narodziny faszyzmu i kryzys 

demokracji. 

• Przeczytaj tekst w podręczniku s. 192 

• Wykonaj polecenia w zeszycie ćw. s.86 

• Polecam krótki film do obejrzenia 

„Nazizm w Niemczech” (link poniżej) 

https://gwo.pl/nazizm-w-niemczech-p4607 

 
VIII Temat: Stan wojenny i schyłek PRL 

• Przeczytaj tekst w podręczniku s. 212 

• Wykonaj polecenia w zeszycie ćw. s.92 

• Polecam słuchowisko pt. „Awaria” 

opowiadanie 9 (link poniżej)  

https://gwo.pl/sluchowiska-klasa-8-p4646 

 

p. M. Tomasiewicz  

J. Angielski- 26.03.2020 

 

klasa V TEMAT: Spring time 

podręczni strona 92 ćwiczenie 3 Przeczytaj 

tekst o 1 dniu wiosny, wyjaśnij ze słowniczka 

nowe słówka z tego tekstu. zastanów się nad 

odpowiedziami na pytania do tego tekstu.  

strona 93 ćwiczenie 11 do wykonania po 

zalogowaniu na  edesk.pearson.pl ( instrukcja 

logowania została przesłana wcześniej i 

powinna być na stronie szkoły)  

Po zalogowaniu się wybierz  podręcznik 

English Class A1 plus, w CLASS CD 3 

wybierz nagranie nr 20, wysłuchaj go kilka 

razy, dotyczy ono tradycji świąt 

Wielkanocnych w Wielkiej Brytanii. Po 

J. Angielski - 27.03.2020 

 

klasa VII TEMAT: Ćwiczenia - słownictwo i 

gramatyka 

Podręcznik str. 74 ćwiczenie 5  - możesz je 

sprawdzić po wykonaniu logując się na stronę 

edesk.pearson.pl ( instrukcja na stronie szkoły)  

CLASS CD 3 nagrania 3.17 

podręcznik s. 74 ćwiczenie 6 zasugeruj ( 

pisemnie) co powinna zrobić każda z osób , 

użyj np should i wyrażeń poznanych na 

wczorajszej lekcji. 

 

klasa VII  Godzina wychowawcza 

TEMAT: Jak zmienia się nasze życie w czasie 

ograniczeń? 

https://www.cda.pl/video/2560494cc
https://gwo.pl/opowiadania-historyczne-klasa-5-p4649%20-%20opowiadanie%20nr%2014
https://gwo.pl/opowiadania-historyczne-klasa-5-p4649%20-%20opowiadanie%20nr%2014
https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U
https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U
https://gwo.pl/nazizm-w-niemczech-p4607
https://gwo.pl/sluchowiska-klasa-8-p4646
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wysłuchaniu zdecyduj czy zdania 1-5 w 

ćwiczeniach są prawdą czy fałszem. 

 

klasa VII TEMET: Ilnesses and health 

podręcznik str. 74 Przeczytaj dialog między 

Nurse i Billy. Odpowiedz na pytania z ćwiczeń 

2 i 3 ( też w podręczniku).  

Ze słowniczka wyjaśnij wyrażenia z ćwiczenia 

4 str 74 ( podręcznik). Naucz się tych wyrażeń. 

 

klasa VIII     TEMAT: Utrwalenie rozdziału 6 

podręcznik strona 80 ćwiczenie 1 Przeczytaj 

zdania dotyczące symptomów i napisz o jakie 

choroby chodzi. 

Ćwiczenie 3 s. 80 ( podręcznik) W luki tekstu 

Motion sickness wstaw odpowiednie wyrazy 

Zeszyt ćwiczeń strona 69 ćwiczenie 1 Podpisz 

obrazki nazwami sportów ekstremalnych 

poznawanych na zajęciach. 

zastanów się nad tematem, spróbuj wypisać 5 

pozytywnych i 5 negatywnych zmian jakie 

obserwujesz w czasie przymusowej 

kwarantanny . Swoje obserwacje możesz 

przesłać na maila trelemorele43@gmail.com 

 

p. E. Sacha 
 

Muzyka kl. IV 

Naucz się śpiewać piosenkę „Hulanka” – P s. 

81. 

https://www.youtube.com/watch?v=mN1Fs1Tc

ed4 

 

 

Plastyka kl. V 

Przeczytaj tekst w podręczniku s. 54-55 i 

odpowiedz na pytania ze s. 55. Odpowiedź 

napisz w zeszycie. 

 

p. M. Mrozek 
 

 Biologia Kl. V 

1. Temat: Przystosowania w budowie tkanek 

roślinnych do pełnienia określonych funkcji. 

- przeczytać tekst w podręczniku str. 93-97. 

- wejść na stronę: 

https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-

roslin/D1TQ3F9C  

- na samym dole na tej stronie wykonaj 

ćwiczenia interaktywne i sprawdź swoją 

wiedzę, 

- na podst. podręcznika lub powyższej strony 

internetowej masz za zadanie zrobić notatkę            

w zeszycie. Zapisz temat w zeszycie, wyjaśnij 

czym jest tkanka, wykres z podziałem tkanek, 

pod spodem podaj miejsca występowanie danej 

tkanki w roślinie i funkcje) 

- wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń 1-4 str. 

62-63. 

Biologia Kl. VIII 

1. Temat: Przystosowania organizmów do 

drapieżnictwa i roślinożerności. 

- przeczytać tekst w podręczniku str. 97-106. 

- wejść na stronę internetową: 

https://epodreczniki.pl/a/zjadajacy-i-

zjadani/DJs9F5i8q  

skorzystaj z multimedialnych atlasów roślin i 

zwierząt. 

- zrobić notatkę w zeszycie na podst. 

podręcznika i strony internetowej. Podziel 

oddziaływania między organizmami na 

antagonistyczne i nieantagonistyczne 

(przyporządkuj konkurencję, roślinożerność, 

pasożytnictwo, drapieżnictwo, mutualizm, 

komensalizm. 

 Podaj po 5 przystosowań zwierząt do 

drapieżnictwa i roślinożerności). 

https://www.youtube.com/watch?v=mN1Fs1Tced4
https://www.youtube.com/watch?v=mN1Fs1Tced4
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 - wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń 5-8 

str.58-60. 

- Praca domowa: wykonaj prezentację 

multimedialną w Power point na temat: 

Przystosowania organizmów do drapieżnictwa i 

roślinożerności. (w prezentacji umieść 

znaczenie drapieżników i roślinożerców w 

środowisku, przystosowanie do drapieżnictwa               

i roślinożerności, sposoby ochrony przed 

drapieżnikami i roślinożercami). 

 do 10.04.2020r prześlij na adres: 

Mariusz53@poczta.onet.pl 
 

 

p. B. Eska 
 

Chemia- kl. VII 

Temat: Woda – właściwości i rola w 

przyrodzie. 

             - podręcznik str. 160 – 164 

            - zeszyt ćwiczeń str. 85 i 86 

           - zadanie dodatkowe – podręcznik str. 

164 – zadanie 2. 

Temat: Woda jako rozpuszczalnik. 

           - podręcznik str. 165 – 169 

          - zeszyt ćwiczeń str. 87, 88 i 89 

         - zadanie dodatkowe – podręcznik str. 

169 – zadanie1 i 2. 

Temat: Rodzaje roztworów. 

             - podręcznik str.170 – 176 

            - zeszyt ćwiczeń str. 90 i 91 

           - zadanie dodatkowe – podręcznik str. 

176 zadanie 1 i 4. 

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie. 

               - podręcznik str. 177 – 182 

              - zeszyt ćwiczeń str. 92 – 95 

             - zadanie dodatkowe – podręcznik str. 

183 
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/ 

 – zadanie 1, 2 i 3. 

Chemia- kl. VIII 

Temat: Szereg homologiczny kwasów 

karboksylowych. 

           - podręcznik str. 157 – 160 

          - zeszyt ćwiczeń str. 88 i 89 

         - zadanie dodatkowe – podręcznik str. 

160 – zadanie 2, 3 i 5. 

Temat: Kwas metanowy. 

             - podręcznik str. 161, 162 i 163 

             - zeszyt ćwiczeń str.90 i 91 

            - zadanie dodatkowe – podręcznik 

str.163 – zadanie 2 i 4. 

Temat: Kwas etanowy. 

              - podręcznik str. 164 – 167 

             - zeszyt ćwiczeń str. 92, 93 i 94. 

             - zadanie dodatkowe – podręcznik str. 

168 – zadanie 2 i 3. 

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=Q1ABdwT

ROQo 

 

 

 

 

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
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p. K. Tarasko 

26.03 (czwartek) 

Klasa VI 

Matematyka 

Temat: Zadania z procentami. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
W zeszycie zadania ze str.195 (podręcznik) 

 

Klasa VIII 

Matematyka 

Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
W zeszycie zadania ze str.204 (podręcznik 

 

Klasa VIII 

Fizyka 

Temat: Obwody elektryczne i ich schematy. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
Przeczytać temat ze strony 122. 
https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/gry-i-
zabawy 
W zeszycie zadanie 2 ze str.126 (podręcznik) 

 
https://quizizz.com/join/ 

27.03 (piątek) 

Klasa VIII 

Matematyka 

Temat: Pole powierzchni dowolnego 

graniastosłupa. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
W zeszycie zadania ze str.205 (podręcznik 

 

Klasa VII 

Fizyka 

Temat: Siły w przyrodzie. 

Zrobić notatkę podręcznik str 190-191 
https://epodreczniki.pl/ 
 
W zeszycie zadania ze str.194 
(podręcznik)(pisemnie) 

 

 

Klasa VI 

Matematyka 

Temat: Zadania z procentami - ćwiczenia. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
W zeszycie zadania ze str.196 (podręcznik) 

 

Klasa VI 

Informatyka 

Temat: Lekcja z liczbami. 
https://epodreczniki.pl/ 
https://learningapps.org/ 
https://quizizz.com/join/ 
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