
 

klasa I. J. angielski 1.04- p. Tomasiewicz 

 TEMAT: Przedmioty w pomieszczeniu 

Po zalogowaniu się na edesk.pearson.pl 

wybierz z podręcznika New English Adventure 

CLASS CD 2  nagranie 45. Jakie 

pomieszczenia  słyszysz w nagraniu? Nowe 

słówka do zapamiętania z nagrania: chair- 

krzesło, window - okno, door - drzwi i table - 

stolik. 

2.04. TEMAT: Nauka piosenki. 

Po zalogowaniu się na edesk.pearson.p CLASS 

CD 2 nagranie 46 

Wysłuchaj  piosenki Where's the monster? 

Następnie nagranie 49 - wysłuchaj przygody 

Mickey Mouse 

Powtórz nazwy pomieszczeń w domu: 

bathroom, living room, bed room, itchen, 

garden. 

Religia kl. 1 – p. A. Domurat 31.03 

Temat: Radośnie witamy Jezusa Króla- 

Niedziela Palmowa 

https://view.genial.ly/5e7b1c042263100e13dc6

c3b/presentation-untitled-

genially?fbclid=IwAR1HSRD5yvCZu0TRuIY

X58wUpc0rkc4gTjbB2uhqh1AW0vyE4C1DN

nj5uAQ. Pokoloruj palmę str. 75 podręcznik. 

02.31.Temat: Ostatnia Wieczerza - 

https://view.genial.ly/5e778c5fa330b30dbe5fa0

f5/interactive-image-katecheza-kl-1-ostatnia-

wieczerza?fbclid=IwAR3y4R2FEj0wA5kqLpk

RW2j7FnVZzQNdve-

QgKhmC1lZnGbfskrnUwNHwdU 

Pokoloruj str. 77, wpisz litery w puste kratki. 

Edukacja muzyczna kl. I 

Wykonajcie ćwiczenia oddechowe  z zasobem:  

https://youtu.be/239TTWW9NfI.Wykorzystajci

e do ćwiczeń również wiatraczki, które 

zrobiliście już wcześniej.   

2.04.2020Edukacja plastyczna  kl. I 

Wykonaj króliczka z papieru zgodnie z 

instrukcją  https://youtu.be/sMg1zcvUaNI 

 

Edukacja wczesnoszkolna-  kl. I p. B. 

Mieczkowska 

30.03.Podręcznik cz. 4 str. 42-43 – odpowiedz 

ustnie na pytania pod tekstem. 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna - 

wykonujemy str. 44-45. 

W matematycznych kartach pracy wykonujemy 

ćwiczenia ze str. 86 . 

31.03.Podręcznik str. 44-45- poroście 

Rodziców o odczytanie tekstu pt.” Strach  ma 

wielkie oczy „- porozmawiajcie o nim . 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna - 

wykonujemy str. 47. 

Edukacja matematyczna – przypomnijcie sobie 

nazwy wszystkich miesięcy i dni tygodnia w 

kolejności ich występowania . Zapiszcie w 

zeszycie datę swoich urodzin. Dla chętnych do 

wykonania zadania ze strony : 46 . 

1.04.Podręcznik str. 46 . Czytamy na głos tekst 

, zwracamy uwagę na występujące w nim 

czynności. 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna – 

ćwiczenia 3,4,5 ze str. 49. 

W matematycznych kartach pracy wykonujemy 

ćwiczenie 1  ze str. 50  i 2 ze str.51. Czwartek  

Wykonujemy rysunek pt.” Na czym polega 

praca strażaka”,  przypominamy sobie numery 

alarmowe. W kartach ćwiczeń- edukacja 

polonistyczna - wykonujemy  na str. 50- 

ćwiczenie 1i 2 . Dla chętnych ćwiczenie 3 i 4 

ze str. 51. 

Edukacja matematyczna : JEŚLI CHCESZ – 

poćwicz dodawanie i odejmowanie w zakresie 

20 wchodząc na stronę internetowa : 

matematyczne zoo klasa I . 

 

3.04.Pracujemy z  podręcznikiem  na str. 

52.Czytamy głośno tekst i podkreślamy nazwy 

rzeczy , imiona. 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna - 

wykonujemy  ćwiczenia 4 i 5 str. 53. 

Edukacja matematyczna – zagraj w grę – 

korzystając z zasad zamieszczonych na str.54. 

Zadania na ocenę:  

Edukacja matematyczna : zadanie 3 – ze strony 

47. 

Edukacja polonistyczna : ćwiczenie 11- ze 

strony 91 . 

Pozdrawiam Was serdecznie . 

                                               B. Mieczkowska 
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Religia kl 2 – p. A. Domurat 30.03   

Temat: Niedziela Palmowa 

https://view.genial.ly/5e7b1c042263100e13dc
6c3b/presentation-untitled-
genially?fbclid=IwAR1HSRD5yvCZu0TRuIYX58w
Upc0rkc4gTjbB2uhqh1AW0vyE4C1DNnj5uAQ 
Narysuj palmę str. 67 podręcznik. 

03.03 Temat: Wielki Czwartek 

https://view.genial.ly/5e778c5fa330b30dbe5fa0

f5/interactive-image-katecheza-kl-1-ostatnia-

wieczerza?fbclid=IwAR3y4R2FEj0wA5kqLpk

RW2j7FnVZzQNdve-

QgKhmC1lZnGbfskrnUwNHwdU 

Uzupełnij tekst str.67. 

J. angielski-p. A. Kaliszewska- temat " He 

likes cheese ." Powtórz nazwy produktów 

spożywczych. Wykonaj ćw. 7 na str.45 w 

zeszycie ćwiczeń. 

Temat " He likes cheese".Wykonaj ćw. 8 na 

str.45 w zeszycie ćwiczeń. 

Edukacja wczesnoszkolna klasa II –  

p. E. Ziółek   

Zwracam się z prośbą o wykonanie 

następujących zadań: 

przeczytaj tekst "Pamiątki z przeszłości" s. 30-

31podręcznik, 

wykonaj ćwiczenia na s.32 karty pracy, 

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 zad. 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. 

J. angielski-p. A. Kaliszewska-  

Temat " Daily routines". przeczytaj dialog na 

str.40 w podręczniku i wykonaj ćw. 11,12 na 

stronie 39 w zeszycie ćwiczeń. 

Temat " My dream day" Wykonaj ćw. 19 na 

str. 43 w podręczniku. 

Religia klasa 3 – Anna Domurat 

30.03  Temat: Wyznanie grzechów 

oczyszczeniem serca 

https://view.genial.ly/5e7a58e38e8a9a0e033e3

70c/interactive-image-interactive-sakrament-

pokuty-i-

pojednania?fbclid=IwAR09cXOD9JUFdkl5LS

nRyAbMqBkf9vj55KS3teKduFuxf-

1jCxqh9V4FsTA 

Przeczytaj wiersz – Spowiedź. Wypisz grzechy 

jakie znajdziesz w wierszu i prześlij na e-mail: 

przytuly.szkola@gmail.com 

03.03 Temat: Szczera spowiedź spotkaniem z 

przebaczającym Jezusem 

https://view.genial.ly/5e77046da330b30dbe5a3

cf0/interactive-image-interactive-

image?fbclid=IwAR2PMgj7uhkcOiHMJrvlS-

sD0iQNyvGMiZkwWgCkQLjmNDSFfGfJ16t

O0mY. Powtórz formułę spowiedzi. 

Edukacja wczesnoszkolna klasa III – 

 p. J. Wądołowska – Karwowska 

Drodzy Uczniowie 

Bardzo proszę o wykonanie w poniedziałek 

30.03 

z edukacji polonistycznej: Przeczytaj tekst 

pt.:”Układ Słoneczny”                                             

ze str. 38-39. Odpowiedz ustnie na pytania 

dotyczące tekstu. W karcie pracy wykonaj ćw. 

1,2,3 str. 33 

Z edukacji matematycznej wykonaj zad. 5,6,7 i 

8 str. 15. 

Wtorek 

Wykonaj proszę marzannę korzystając z 

nalepek – ćw. 4str 34.                                                                 

Przeczytaj tekst ze strony 40 ‘Zaginione pory 

roku”.                                                                    

Wykonaj w kartach pracy ćw. 6,7 i 8 str.35 

Z edukacji matematycznej: ćw. 1, 2i 3 str. 16. 

Środa 

Przeczytaj proszę informacje zawarte w 

podręczniku na str. 41 i wykonaj ćw. 1,2 i 3 str. 

36. 

Z edukacji matematycznej wykonaj: ćw. 

4,5,6,7 str.17. 
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Plastyka kl. III- p. E. Sacha3.04.2020 

Wykonaj rysunkowy pamiętnik wyprawy do 

Afryki na formacie A-4. K. s. 49 Muzyka kl. 

III- p. E. Sacha 

Obejrzyj film : Z wizytą w filharmonii - 

https://youtu.be/W5dgRHiXoFI 

Napisz w zeszycie krótką notatkę o filharmonii.  

Rytmiczna recytacja łamańca językowego 

Małgorzaty Strzałkowskiej Kosz lwich paszcz. 

P. s. 92 , K. s. 87 

 

Czwartek 

Zapoznaj się z tekstem na str. 43 

pt.:”Wypalanie traw” udziel odpowiedzi na 

pytania pod tekstem. Wykonaj w karcie pracy 

ćw. 4.                                                                            

W karcie matematycznej  zad. 1,2 i 3 str. 18. 

Piątek 

Przeczytaj informacje na temat powodzi 

znajdujące się w podręczniku                                         

na str. 44-45. Wykonaj w kartach pracy ćw. 1, 

2 i 3 na str.37 

W kartach matematycznych wykonaj proszę 

zad. 4,5,6 i 7 str.19.  

Zachęcam Was do korzystania z e 

podręczników – edukacja wczesnoszkolna. 

Pozdrawiam Was serdecznie. 

p. J. Wądołowska 

 

Kl. IV – Język polski  

30.03.2020 r. 

Temat: Dlaczego podróż Nilsa była cudowna? 

Zapisz temat w zeszycie. Pamiętaj o dacie . 

Zapisz w zeszycie wydarzenia prawdopodobne 

i fantastyczne  

(o wydarzeniach prawdopodobnych i 

fantastycznych rozmawialiśmy na lekcjach 

wiele razy więc świetnie sobie z tym 

poradzicie). W razie problemów pomoże wam 

podręcznik i strona 132 

                                   Pozdrawiam cieplutko 

30.03.2020 r. 

Temat zajęć: Test ze znajomości lektury. 

Zapiszcie temat w zeszycie.  

Test otrzymacie drogą mailową. 

Odeślijcie wypełniony test ze znajomości 

lektury (na ocenę) na e-mail: 

spprzytuly.dyrektor@wp.pl 

 

31.03.2020r. 

Temat: Dlaczego Nini stała się niewidzialna? 

Zapiszcie temat w zeszycie.  

Przeczytaj z podręcznika str. 242-249 

„Opowiadanie o niewidzialnym dziecku”. 

Czytaj uważnie opowiadanie (jest dość długie). 

Następnie odpowiedz na pytanie zawarte w 

ćwiczeniu 5 str. 248. Miłej lektury  
 
 

Język polski klasa IV:            

 01.04.2020 r. 

Temat zajęć: Zdania i równoważniki zdań. 

Zapisz podany temat lekcji w zeszycie. 

Przeczytaj informacje w czerwonej ramce na 

stronie 238 i 239 z podręcznika (Zapamiętaj!). 

Przypomnij sobie, że mówiliśmy już na 

zajęciach o zdaniach i równoważnikach zdań.  

Zdanie musi zawierać czasownik w formie 

osobowej!!! 

wykonaj ćwiczenie nr 3 ze strony 238 oraz 

ćwiczenie 8 ze strony 240.  Powodzenia! 

 

02.04.2020 r. 

Temat: Piszemy opowiadanie - ćwiczenia 

redakcyjne. 

Podręcznik str. 248-249. 
Przypomnij sobie zasady pisania opowiadań, 
skorzystaj z rad ze str. 249 w czerwonej ramce. 
Napisz opowiadanie na temat: 
„ Moja najwspanialsza przygoda”.  
Opowiadanie odeślij mi na maila w terminie do 
06.04.2020 r. (oczywiście możesz użyć swojej 
wyobraźni). Miłej pracy. 
 
 

https://youtu.be/W5dgRHiXoFI


 

 

p. Zofia Polkowska  
 

Matematyka - klasa IV- 30.03.2020r. 

Temat: Ułamek jako dzielenie – ćwiczenia. 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń:1, 2 

str.19  oraz zad.3 str.20 

Matematyka kl.IV – 31.03.2020 r. 

Temat: Ułamki większe od jedności lub 

mniejsze od jedności. 

- przeczytać przykłady w podręczniku ze  str. 

205 i 206  

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu(zamiana liczb mieszanych na ułamki 

niewłaściwe) 

- wykonać zadanie 1,2, 5,6 str.208. 

 

Matematyka kl.IV – 1.04.2020 r. 

Temat: Zapisywanie liczb mieszanych w 

postaci ułamków niewłaściwych. 

- przeczytać przykład 4 i 5 str.207 

- zeszyt ćwiczeń zad.1,2,3,4 i 5 str.20-21 

Matematyka kl.IV – 3.04.2020 r. 

Temat: Ułamki właściwe, niewłaściwe i liczby 

mieszane – ćwiczenia. 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, ćwiczenia(zaznaczanie ułamków na osi 

liczbowej) 

- w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania: 6 i 7 

str.21 oraz zadania ze str. 22 

 

Przyroda– klasa IV-31.03.2020 r. 

Temat: Odkrywamy tajemnice zdrowia – 

podsumowanie. 

- utrwalić wiadomości ze str.135 i 136 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania: 

1,23,4,5 i 6 str.83-85 

- zrób zdjęcie lub skan  stron:  83 i 85 i prześlij  

polkowskasala3@wp.pl  do oceny. 

Przyroda kl.IV- 3.04.2020 r. 

Temat: Co to jest krajobraz? 

- przeczytać temat w podręczniku str.138 

- pod tematem w punktach wypisać elementy 

krajobrazu 

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

4 str.86 i 87. 

Matematyka kl. V- 30.03.2020 r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z 

wykorzystaniem dzielenia ułamków 

dziesiętnych. 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, ćwiczenia 

- rozwiązać zadania:7,8,9 ,10 i 11 str.184 

Matematyka kl.V – 31.03.2020r. 

Temat: Dzielenie i mnożenie ułamków  

dziesiętnych– rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

- rozwiązać zadania: 12,13,14,15 i 18 str.184 

Matematyka kl.V- 1.04.2020 r. 

Temat: Ułamki dziesiętne – zadania 

utrwalające. 

- rozwiązać zadania: 1,2,3,4,5 i 6 str.186 

Geografia kl. V- 31.03.2020 r. 
Temat: Pogoda a klimat –zróżnicowanie 
temperatury i opadów na Ziemi. 
- przeczytać temat ze str.102 
- pod tematem w zeszycie wyjaśnić pojęcia: 
pogoda i klimat. 
- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 
tematu (czynniki klimatotwórcze) 
- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 
1,2,3 i 4 str.61-63 
- zrób zdjęcie lub skan  stron:  52 i 53 i prześlij  
polkowskasala3@wp.pl  do oceny. 
 



 

Matematyka kl.V- 2.04.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

”Ułamki dziesiętne”. 

- wykonać zadania:7, 8 i 9 str.186 

- dla chętnych: zad.10,11,12 str.188 

Matematyka kl.V – 3.04.2020 r. 

Temat: Ułamki dziesiętne – sprawdź siebie. 

- rozwiązać zadania ze str. 187 

 

 Geografia kl.VI - 3.04.2020 r. 

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec. 

- przeczytać temat w podręczniku str.130 

- pod tematem wypisz zmiany w przemyśle 

Niemiec(w punktach) 

- w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania ze ztr.82 

i 83 

 

Matematyka kl. VII - 1.04.2020 r. 

Temat: Równania – zadania utrwalające. 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, ćwiczenia(zapisywanie wzorów) 

- rozwiązać zadanie 1 str.188 

Matematyka kl. VII- 2.04.2020 r. 

Temat: Zadania tekstowe z zastosowaniem 

równań – powtórzenie. 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, ćwiczenia(rozwiazywanie zadań za 

pomocą równań) 

- rozwiązać zadania:2,3,4 i 5 str.188 

Matematyka kl.VII – 3.04.2020 r. 

Temat: Podział proporcjonalny – powtórzenie. 

- rozwiązać zadania: 6,7,8 i 9 str.188 

 

Geografia kl. VII – 2.04.2020 r. 

Temat: Rolnictwo, przemysł i usługi w Polsce 

– powtórzenie wiadomości. 

- przeczytać podsumowanie ze str.145 i 161 

- w zeszycie ćwiczeń str.90,91,100 i 101 

- dla chętnych: ustnie wykonać zadania z 

podręcznika str.1 46 i 162 

                                              

                                                  Ks. W. Gromadzki 

Religia kl. IV: 

Przeczytaj z podręcznika temat 43: „Ogród 

Oliwny” (ss. 100 – 101). Wypełnij polecenia w 

zeszycie ćwiczeń ss. 88 – 89. Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=kD8yg4T7

7wU.  

Przeczytaj z podręcznika temat 44: 

„Dziedziniec Piłata” (ss. 102 – 103). Wypełnij 

polecenia 

w zeszycie ćwiczeń ss. 90 – 91. 

 

 

 

Religia kl. VI: 

Przeczytaj z podręcznika temat 36: 

„Chrzcielnica – zanurzyć się w mękę, śmierć i 

zmartwychwstanie” (ss. 117 – 119. Wypełnij w 

zeszycie ćwiczeń zadania ss. 74 – 75. Obejrzyj 

krótki film: 

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

hf-k. 

Przeczytaj z podręcznika temat 37: „Jezu, ufam 

Tobie – w obliczu miłosierdzia” (ss. 120 – 

121. Wypełnij w zeszycie ćwiczeń zadania ss. 

76 – 77. 

Religia kl. VII: 

https://www.youtube.com/watch?v=kD8yg4T77wU
https://www.youtube.com/watch?v=kD8yg4T77wU
https://www.youtube.com/watch?v=VDuVzNdhf-k
https://www.youtube.com/watch?v=VDuVzNdhf-k


 

Klasa V: 

 

Przeczytaj z podręcznika temat 47: „Tomasz – 

lekcja wiary” (ss. 106 – 107). Wypełnij w 

zeszycie ćwiczeń zadania ss. 96 – 97. Dla 

chętnych! Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=qBFAXm9

6si4&list=PLKFwt0_DMKt5UV9bNFLvvjEU

hHmGKOBTX 

 

Przeczytaj z podręcznika temat 48: „Jan – 

wierny przyjaciel Jezusa” (ss. 108 – 109). 

Wypełnij 

w zeszycie ćwiczeń zadania ss. 98 – 99. 

 

 

 

Przeczytaj z podręcznika temat 52: „Wolność a 

samowola” (ss. 167 – 169) albo zapoznaj się z 

przesłanym z e-podręczniki materiałem. 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). 

Przeczytaj z podręcznika temat 53: „Zgoda, ale 

nie na wszystko. Tolerancja, akceptacja, 

miłość” (ss. 170 – 172). Powtarzamy pytania 

do Bierzmowania (zestaw ppt.). 

 

Religia kl. VIII: 

Przeczytaj z podręcznika temat 52: „Normy 

moralne” (ss. 171 – 173), albo zapoznaj się z 

przesłanym materiałem z e-podręcznika. 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt). 

p. A.  Kaliszewska 

 

Język angielski kl. IV:  
 Temat " My wekeend". Wykonaj ćw. 5,6,7 na 

str.88 w podręczniku. 

 Temat " My holidays". Przeczytaj tekst na 

str.91 i zrób ćw.10  na tejże stronie. 

Temat " Carla"s blog". Przeczytaj tekst i 

wykonaj ćw. 6, 9 na stronie 90 w podręczniku. 

klasa 5 ( grupa2). 

Temat "Past Simple". Przeczytaj tekst na 

stronie 82 w podręczniku i wykonaj ćw. 2 na 

str.82. Zapoznaj się z zasadami tworzenia czasu 

przeszłego dla czasowników regularnych.( 

patrz str.83 gramatyka) i wykonaj ćw. 6,7 na 

str.83 w podręczniku. 

 Rozwiązanie zapisz w zeszycie. 

środa. 1.04. 

kl 5. Przetłumacz słówka z ćwiczenia 8 na 

str.83, uzupełnij zdania i zapisz do zeszytu. 

Temat 'My week". Napisz, co robiłeś w 

poszczególne dni tygodnia, użyj czasu Past 

Simple. Wykonaj ćw.9 str.83 w podręczniku. 

Kl. 6. Rady związane ze zdrowiem. Przeczytaj 

dialog na str.72 w podręcz. i wykonaj ćw. 2, 3 

na tejże stronie . 

Rozwiązanie zapisz do zeszytu. 

kl 6. 

Temat " Do you want to feel better?"  

Przeczytaj tekst na str.73 w podręczniku i 

wykonaj ćw.2 na str.73 w podręczniku. 

Temat " " Zdrowie". Przeczytaj tekst ćw. 5 na 

Język niemiecki kl. VII 

Temat " Hobby i czas wolny". Przeczytaj tekst 

na str.68 w podręczniku i wykonaj ćw. 1 na 

str.42 w zeszycie ćwiczeń.  

Temat " Ein Interview". Wysłuchaj nagrania 

CD 34 i wykonaj zad. 3a na str.70 w 

podręczniku. Zapoznaj się z odmianą 

czasowników nieregularnych na str. 82 w 

podręczniku i wykonaj ćw. 2 na str.43 w 

zeszycie ćwiczeń. 

Język niemiecki kl. VIII 

" Bleib gesund". Zapoznaj się z nowym 

słownictwem na str. 115 w podręczniku. 

Przepisz słówka do zeszytu wraz z 

tłumaczeniem. Wykonaj ćw. 1 na str. 74 w 

zeszycie ćwiczeń 

https://www.youtube.com/watch?v=qBFAXm96si4&list=PLKFwt0_DMKt5UV9bNFLvvjEUhHmGKOBTX
https://www.youtube.com/watch?v=qBFAXm96si4&list=PLKFwt0_DMKt5UV9bNFLvvjEUhHmGKOBTX
https://www.youtube.com/watch?v=qBFAXm96si4&list=PLKFwt0_DMKt5UV9bNFLvvjEUhHmGKOBTX


 

str.74 w podręczniku i przetłumacz go. Napisz, 

co trzeba robić, aby być zdrowym. Napisz 5 

zdań w zeszycie. 

 

p. M. Chrostowska 

 
Historia IV 

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu III 

•Zalogujcie się na portal – epodreczniki.pl tam 

macie udostępniony materiał do powtórzenia 

•Link do materiału: 

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

owner/D1FCLNl5t/7Hjpvp1D 

•Wykonajcie podsumowanie działu III w 

zeszycie ćwiczeń   

Uwaga! – sprawdzian za tydzień  informację 

prześlę na wasze emaile 

Kl. V- Temat: Kryzys i odbudowa państwa 

polskiego. 

•Zaloguj się na portal – epodreczniki.pl tam 

masz udostępniony materiał na podstawie 

niego i podręcznika s. 175 uzupełnij zeszyt 

ćwiczeń 

Link: https://epodreczniki.pl/a/polska-po-

smierci-boleslawa-chrobrego/DUX0a80zW 

Praca domowa: polecenie 2 z tej strony 

wykonaj pisemnie w Wordzie i przyślij na mój 

email: mchrostowska0@gmail.com ( termin do 

: 03.04.2020r.) WAŻNE!!! 

 Historia VI  
Temat: Epoka Napoleona Bonapartego 

•Zaloguj się na portal – epodreczniki.pl tam 

masz udostępniony materiał na podstawie 

niego i podręcznika s. 194 uzupełnij zeszyt 

ćwiczeń 

•Link: https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-

geniusz-imperium-napoleona/DFM6lmF8x 

Praca domowa:  polecenie 2 z tej strony 

wykonaj pisemnie w Wordzie i przyślij na mój 

email: mchrostowska0@gmail.com ( termin do 

03.04.2020r.) WAZNE!!! 

 

 

 

kl.VII Temat: ZSRS – imperium 

komunistyczne. 

•Zaloguj się na portal – epodreczniki.pl tam 

masz udostępniony materiał na podstawie 

niego oraz podręcznika s. 200 uzupełnij zeszyt 

ćwiczeń 

•Link: https://epodreczniki.pl/a/w-cieniu-

hitlera-i-stalina-totalitaryzmy-w-

miedzywojennej-europie/DzojYXO1o 

Praca domowa:  polecenie 7 z tej strony  

wykonaj pisemnie w Wordzie i przyślij na mój 

email : mchrostowska0@gmail.com ( termin do 

03.04.2020r.) WAŻNE !!! 

 

Kl. VIII Temat: Rozpad bloku wschodniego. 

•Zaloguj się na portal – epodreczniki. pl tam 

masz udostępniony materiał na podstawie 

niego i podręcznika s. 220 uzupełnij zeszyt 

ćwiczeń 

•Link: https://epodreczniki.pl/a/jesien-

narodow/Dm3rLyne9 

 

Praca domowa:  ćwiczenie 22 z tej strony 

wykonaj w Wordzie i przyślij na mój email: 

mchrostowska0@gmail.com ( termin do : 

03.04.2020r.) WAŻNE!!! 

 

 

 

 

 

 

 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D1FCLNl5t/7Hjpvp1D
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D1FCLNl5t/7Hjpvp1D
https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/DUX0a80zW
https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/DUX0a80zW
https://epodreczniki.pl/a/w-cieniu-hitlera-i-stalina-totalitaryzmy-w-miedzywojennej-europie/DzojYXO1o
https://epodreczniki.pl/a/w-cieniu-hitlera-i-stalina-totalitaryzmy-w-miedzywojennej-europie/DzojYXO1o
https://epodreczniki.pl/a/w-cieniu-hitlera-i-stalina-totalitaryzmy-w-miedzywojennej-europie/DzojYXO1o
https://epodreczniki.pl/a/jesien-narodow/Dm3rLyne9
https://epodreczniki.pl/a/jesien-narodow/Dm3rLyne9


 

p. M. Tomasiewicz  

J. Angielski- 30.III 

Kl. V  TEMAT:  Going places. 

podręcznik ćw1 str. 94. Dopasuj środki  

transportu do zdjęć. Wyjaśnij środki transportu 

z ćwiczenia 3 w podręczniku. ZAPAMIĘTAJ: 

Przed nazwami środków transportu wstawiamy 

BY np I go to school by car. ALE I go to 

school on foot ( on foot - na pieszo). 

1.04 

Kl. V TEMAT: Transport - czasowniki z nim 

związane 

Wyjaśnij ze słowniczka  czasowniki  - 

podręcznik str. 95 ćw 5. Następnie wykonaj 

zadanie 7 str. 95. Możesz je sprawdzić 

słuchając nagrania po zalogowaniu się na 

edesk.pearson.pl 

Kl. VII TEMAT: Czasowniki frazowe.  

podrcznik str. 77  LESSON 6.7 przepisz i 

naucz się czasowników frazowych. Wykonaj 

ćwiczenie 1 str. 71 w Workbooku. 

2.04. 

kl VII TEMAT: Ćwiczenia gramatyczne. 

odpowiedzi do zadania z ćwiczenia str. 71 ćw 1 

out, up,up, on, up, after, out, on, out, out, off, 

up z workbooka wykonaj zadania 3,4 strona 71. 

Kl. V TEMAT : Praca z tekstem 

zadania 4,  5 str. 60 workbook 

Następnie w podręczniku str. 96  przeczytaj 

tekst Elene didn't sleep well, na jego 

podstawnie wykonaj ćwiczenie 2- zdecyduj 

które zadanie jest prawdą, które fałszem. 

Powtórz sobie czasowniki nieregularne w II 

formie - były na lekcji. 

03. IV  

Kl. VII TEMAT : Powtórzenie wiadomości 

odpowiedzi do zadań z poprzedniej lekcji 3/71 

- b,c,b,a,b,b,c,a  4/71 - h,a,e,d,c,g,f,b, 

wykonaj ćwiczenie 2,3,6 str. 72. 

Technika - 30.III 
Kl. IV TEMAT: Planujemy pracę - maskotka 

ze skarpetki. 

Na Youtube obejrzyj filmy: Zajączek ze 

skarpetki oraz DIY: Królik ze skarpety- Dom z 

duszą. Opracuj projekt własnej maskotki, 

zastanów się jakich materiałów użyjesz, 

możesz zrobić szkic. 

Kl. VI TEMAT: Wyposażenie roweru. 

Na stronie brd.edu.pl  wybierz  - wyposażenie 

roweru, w zeszycie odpowiedz na pytania: W 

jakie elementy powinien być obowiązkowo 

wyposażony rower?  Z jakiej odległości 

powinnny być widoczne światła roweru?  

Na Youtube obejrzyj film: Muzemu rowerów w 

Ybbs. 

Kl. VI TEMAT: Wyposażenie roweru. 

Na stronie brd.edu.pl  wybierz  - wyposażenie 

roweru, w zeszycie odpowiedz na pytania: W 

jakie elementy powinien być obowiązkowo 

wyposażony rower?  Z jakiej odległości 

powinnny być widoczne światła roweru?  

Na Youtube obejrzyj film: Muzemu rowerów w 

Ybbs. 

 

p. E. Sacha 
 

Muzyka kl. IV 

Instrumenty, które mają duszę.  

Zapoznaj się z zasobem 

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

owner/Ds0s2ro2P/6NWHSydu 

następnie wykonaj ćwiczenia i zadania. 

Plastyka kl. VI 30.03.2020 

Romantyczne widzenie świata. Obejrzyj zasób 

na platformie https://moje.epodreczniki.pl/a-

shared-owner/DpYcpH80Q/5gVrAOW3  

Wykonaj zadania zawarte w tym zasobie. 

Plastyka kl. V 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/Ds0s2ro2P/6NWHSydu
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/Ds0s2ro2P/6NWHSydu
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DpYcpH80Q/5gVrAOW3
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DpYcpH80Q/5gVrAOW3


 

Muzyka kl. VII 

Zespoły wokalne. Obejrzyj zasób na plarformie 

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

owner/DJKK6X1Qf/ 

muCaafmw. 

Wykonaj ćwiczenia zawarte w tym zasobie. 

Muzyka kl. V 31.03.2020 

Ćwiczymy głos .  

 Zapoznaj się z zasobem  na platformie  

https://epodreczniki.pl/a/aparat-glosowy---

cwiczymy-glos/D14rGfaiX 

Wykonaj zadania w tym zasobie. 

Zapoznaj się z zasobem 

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

owner/D1GKWdoNl/qbyYXxZ 

następnie wykonaj ćwiczenia z tego zasobu. 

Środa 1.04.2020 

Plastyka kl. IV 

Uroki akwareli. Zasób na platformie:   

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

owner/DUqUdoQb1/1BpPEUZE 

Wykonaj zadania i ćwiczenia z tego zasobu. 

Plastyka kl. VII 

Temat : Dziedziny sztuk plastycznych. 

Zapoznaj się z materiałem 

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

owner/D14qpLtfJ/9RclqOcd 

Wykonaj ćwiczenia w tym zasobie. 

 

p. M. Mrozek 
 

 Biologia kl. V- 3.04.2020r. 

Temat: Budowa i funkcje korzenia. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 98-101; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (temat, podaj 

3 funkcje korzeni, narysuj budowę 

  zew. korzenia); 

- wykonaj zadanie z zeszytu ćwiczeń zad. 5 str. 

68; 

- dla chętnych polecam rozwiązanie zadań 

interaktywnych ze strony: 

https://epodreczniki.pl/a/korzen/DlSCoUwfF 

Biologia kl. VI -30.03.2020r. 

Temat: Przegląd i znaczenie gadów. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.107-111; 

- rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń (zad. 9-10 

str. 92); 

 - PRACA DOMOWA: Wykonaj prezentację 

multimedialną w Power point (lub prześlij                          

w Wordzie) na temat: Kręgowce 

zmiennocieplne. (Uwzględnij: ryby, płazy, 

gady, środowisko życia, cechy 

charakterystyczne, znaczenie, ochronę). 

Prześlij do 10.04.2020r. na email: 

Mariusz53@poczta.onet.pl 

- dla chętnych polecam stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ujBMXLa

so0 

 

 

Biologia kl. VII -30.03.2020r. 

Temat: Przebieg procesu oddychania 

komórkowego. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 142-143; 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 5-8 

str.58-60; 

- dla chętnych polecam stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWO9W7

gihcg  

Biologia kl. VII - 31.03.2020r. 

Temat: Higiena i choroby układu 

oddechowego. 

- Przeczytaj tekst z podręcznika str. 144-148; 

- Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-3 

str.72; 

PRACA DOMOWA: Wykonaj prezentację 

multimedialną w Power point (lub prześlij                

w Wordzie) na temat: Wpływ palenia 

papierosów na organizm człowieka. 

(Uwzględnij skład dymu papierosowego, 

biernych palaczy, kobiety w ciąży). Prześlij do 

17.04.2020r. na email: 

Mariusz53@poczta.onet.pl 

Biologia kl. VIII - 3.04.2020r. 

Temat: Przystosowanie organizmów do 

pasożytnictwa. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 107-110; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (wyjaśnij 

znaczenie pasożyt, podaj 5 przystosowań 

organizmów do pasożytnictwa); 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-2 str. 61 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DJKK6X1Qf/
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DJKK6X1Qf/
https://epodreczniki.pl/a/aparat-glosowy---cwiczymy-glos/D14rGfaiX
https://epodreczniki.pl/a/aparat-glosowy---cwiczymy-glos/D14rGfaiX
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D1GKWdoNl/qbyYXxZ
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D1GKWdoNl/qbyYXxZ
https://epodreczniki.pl/a/korzen/DlSCoUwfF
https://www.youtube.com/watch?v=6ujBMXLaso0
https://www.youtube.com/watch?v=6ujBMXLaso0
https://www.youtube.com/watch?v=ZWO9W7gihcg
https://www.youtube.com/watch?v=ZWO9W7gihcg


 

(dla osób chętnych zad. 3-5 str. 62). 

 

p. B. Eska 
 

Chemia kl. VII 

31. 03 – Temat: Woda jako rozpuszczalnik. 

03. 04 – Temat: Rodzaje roztworów. 

Chemia kl. VIII 

31. 03 – Temat: Kwas metanowy. 

03. 04 – Temat: Kwas etanowy. 

 

p. S. Modzelewski 
 

 

WDŻ kl. 7 

Temat: Pierwsze uczucia. 

Zadanie 1. Twoje zdanie na temat miłości. 

Masz do dyspozycji 100 punktów. Po zapoznaniu się ze stwierdzeniami czym jest miłość 

przydziel punkty do poszczególnych zadań, dając im odpowiednią gratyfikację. Będzie ona 

odzwierciedleniem Twojego zdania na temat miłości ( do stwierdzeń, które Cię nie przekonują 

możesz nie przydzielać punktów. 

 

 
 

 
LP 

 
Miłość to … 
 

 
punkty 

   

1 Uczucie i fascynacja dające radość i entuzjazm.  

2 Silne pożądanie seksualne.  

3 Poczucie, że jest się kochany/kochana i kocham.  

4 Bezgraniczne poczucie szczęścia.  

5 Postawa dawcy i otwartości wobec drugiego człowieka.  

 

 

p. K. Tarasko 
 

30.03 (poniedziałek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Diagramy procentowe – rozwiązywanie zadań. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
W zeszycie zadania ze str.197 (podręcznik) czy umiesz sprawdź 

 

 

https://epodreczniki.pl/


 

31.03 (wtorek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Diagramy procentowe – rozwiązywanie zadań. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
W zeszycie zadania ze str.201 (podręcznik)  
 

01.04 (środa)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Diagramy procentowe – rozwiązywanie zadań. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
W zeszycie zadania ze str.202 (podręcznik)  
 

02.04 (czwartek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Diagramy procentowe – rozwiązywanie zadań. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
W zeszycie zadania ze str.203 (podręcznik)  
 

03.04 (piątek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Diagramy procentowe  w życiu codziennym. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
W zeszycie zadania ze str.204 (podręcznik)  

 

 

30.03 (poniedziałek)  

Kl. VII Informatyka 

Temat: Praca z tabelą (wstawianie tabeli, wypełnianie tabeli treścią, zaznaczanie, 

dostosowywanie, formatowanie, wstawianie ilustracji do tabeli, przekształcanie tekstu na tabelę i 

tabeli na tekst, drukowanie), korzystanie z poleceń Znajdź i Zamień oraz sortowania akapitów w 

tekście 
https://epodreczniki.pl/ 
 

30-31.03 (poniedziałek, wtorek)  

Kl. V Informatyka 

Temat: Zwiedzanie miast i tłumaczenie obcojęzycznych słów w internecie  z użyciem urządzeń 

mobilnych lub komputera – usługa Google Street View i aplikacja Tłumacz Google 

https://epodreczniki.pl/ 

 

 

30-1.03 (poniedziałek, wtorek, środa)  

Kl. VIII próbny egzamin ósmoklasisty 

 

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


 

31.03 (wtorek)  

Kl. VII Fizyka 

Temat: Prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne. 

https://epodreczniki.pl/ 

Zrobić notatkę podręcznik str 169-174 
 
W zeszycie zadania ze str.174 nr 2 i 9 (podręcznik)(pisemnie) 

 

03.04 (piątek)  

Kl. VII Fizyka 

Temat: Siła wyporu. 

https://epodreczniki.pl/ 

Zrobić notatkę podręcznik str 175-181 
 
W zeszycie zadania ze str.181 nr 2 i 4 (podręcznik)(pisemnie) 

 

1.04 (środa)  

Kl. IV Informatyka 

Temat: Budowanie projektu z dźwiękiem https://epodreczniki.pl/ 

 

02.04 (czwartek)  

 

Klasa VIII 

Matematyka 

Temat: Pole powierzchni i objętość graniastosłupa. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
W zeszycie zadania ze str.206 (podręcznik 

 

Klasa VIII 

Fizyka 

Temat: Praca i moc prądu elektrycznego. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
Przeczytać temat ze strony 127-133. (zrobić notatkę) 
https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/gry-i-zabawy 
W zeszycie zadanie 4 ze str.133 (podręcznik) 

 
https://quizizz.com/join/ 

03.04 (piątek)  
 

Klasa VIII 

Matematyka 

Temat: Pole powierzchni i objętość dowolnego graniastosłupa. 
https://epodreczniki.pl/ 
 
W zeszycie zadania ze str.206 cd. oraz 21 str 207 (podręcznik) 

 

 

https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/gry-i-zabawy
https://quizizz.com/join/
https://epodreczniki.pl/


 

Klasa VI 

Informatyka 

Temat: Zamiana liczb na odpowiadające im znaki z klawiatury, odczytywanie kodów QR 
https://epodreczniki.pl/ 
https://learningapps.org/ 
https://quizizz.com/join/ 

 

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

