
04.05.2020 poniedziałek 

klasa 0A ANGIELSKI TEMAT: Utrwalenie poznanych kolorów, wprowadzenie nowych. 

Znasz już większość kolorów na poniższym rysunku, z pomocą rodzica pokoloruj przedmioty 

na podane kolory. Kolory nowe to: GREY - szary, WHITE - biały 

 

 

 

 

 

 



klasa 0B ANGIELSKI TEMAT: Utrwalenie poznanych kolorów, wprowadzenie nowych. 

Znasz już większość kolorów na poniższym rysunku, z pomocą rodzica pokoloruj przedmioty na 

podane kolory. Kolory nowe to: GREY - szary, WHITE - biały 

 

 

 

 

 

 

 



05.05.2020 wtorek 

VI TECHNIKA TEMAT:  Co pamiętam? Mini test sprawdzający wiadomości.  

UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 

1)  Dojeżdżając do skrzyżowania 
oznaczonego tym znakiem, trzeba ustąpić 
pierwszeństwa pojazdowi: 

a) nadjeżdżającemu z lewej strony, 

b) nadjeżdżającemu z prawej strony, 

c) większemu. 

 

 

2)  Znak ten oznacza: 

a) zwężenie jezdni - 
obustronne, 

b) zwężenie jezdni - 
prawostronne, 

c) zwężenie jezdni - 
lewostronne. 

 

3)  Sygnał zielony na sygnalizatorze 
świetlnym oznacza: 

a) zezwolenie na wjazd za 
sygnalizator tylko jadącym prosto przez 
skrzyżowanie, 

b) zakaz wejścia oraz jazdy, 

c) zezwolenie na wjazd za 
sygnalizator. 

 

 

4)  Znak ten oznacza: 

a) koniec drogi z pierwszeństwem, 

b) ustąp pierwszeństwa przejazdu, 

c) drogę z pierwszeństwem. 
 

5)  Włączanie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu: 

a) z pola na drogę gruntową, 

b) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej, 

c) z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem. 



6)  W tej sytuacji kierujący 
rowerem: 

a) jedzie ostatni, 

b) ma pierwszeństwo 
przed pojazdem z numerem 
3, 

c) jedzie pierwszy. 

 

 

V TECHNIKA TEMAT:  Co pamiętam? Mini test sprawdzający wiadomości. Odpowiedzi prześlij na 

maila trelemorele43@gmail.com do 06.05 do godz 19.00 ( na ocenę) 

UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 

1)  Dojeżdżając do skrzyżowania 
oznaczonego tym znakiem, trzeba ustąpić 
pierwszeństwa pojazdowi: 

a) nadjeżdżającemu z lewej strony, 

b) nadjeżdżającemu z prawej strony, 

c) większemu. 

 

 

2)  Znak ten oznacza: 

a) zwężenie jezdni - 
obustronne, 

b) zwężenie jezdni - 
prawostronne, 

c) zwężenie jezdni - 
lewostronne. 

 

3)  Sygnał zielony na sygnalizatorze 
świetlnym oznacza: 

a) zezwolenie na wjazd za 
sygnalizator tylko jadącym prosto przez 
skrzyżowanie, 

b) zakaz wejścia oraz jazdy, 

c) zezwolenie na wjazd za 
sygnalizator. 

 

 



4)  Znak ten oznacza: 

a) koniec drogi z pierwszeństwem, 

b) ustąp pierwszeństwa przejazdu, 

c) drogę z pierwszeństwem. 
 

5)  Włączanie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu: 

a) z pola na drogę gruntową, 

b) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej, 

c) z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem. 

6)  W tej sytuacji kierujący 
rowerem: 

a) jedzie ostatni, 

b) ma pierwszeństwo 
przed pojazdem z numerem 
3, 

c) jedzie pierwszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

06.05.20 

0B ANGIELSKI TEMAT: Greetings - ćwiczenia grafomotoryczne 

Napisz po śladzie poniższe  powitania i pożegnania 



 

07.05.2020 czwartek 

klasa VII GODZINA Z WYCHOWAWCĄ TEMAT:  Jak budować  szczęście?  

Przeczytaj poniższe działania budując szczęści. Które z nich wydaje Ci się najważniejsze i 

dlaczego? Odpowiedzi możesz przesłać mailem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.05.2020 

klasa VII ANGIELSKI TEMAT : Listening exercises - ćwiczenia ze słuchu.  

 

Wyszukaj na Youtube piosenkę Maroon 5 Sugar. Wysłuchaj jej kilka razy, z powyższych 

ćwiczeń wykonaj 1 i 4  

klasa 0A ANGIELSKI TEMAT:Ćwiczenia grafomotoryczne 

Napisz po śladzie 3 wyrażenia związane z powitaniem - Hello, Good morning i jedno z 

pożegnaniem - good bye 



 


