
 

Religia kl. 1 – p. A. Domurat 2.06.20 

Temat: Pozwólcie dzieciom przychodzić do 

mnie. 

 Pod tym linkiem kryje się niespodzanka z 

okazji Dnia Dziecka. 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-

2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4b

eerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-

kkYiFtkE 

5.06.20 

Temat: Serce Jezusa źródło miłości i dobroci. 

Na str. 112 w puste pola wklej naklejki,  

pokoloruj str 112-113. 

Edukacja wczesnoszkolna – muzyka kl. I p. 

E. Sacha 1.06.20 

Temat: Temat:  Śpiewanie piosenki „Co 

powie tata”.  

Pośpiewaj piosenkę z Natalią Kukulską -  

https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3

Fgz8 

Edukacja plastyczna – 4.06.20 

Temat: Temat: Praca plastyczna -  „Mądre 

zabawy”. 

Zainspirujcie się zabawami -  link 

https://www.youtube.com/watch?v=cb_7SjXg

hOoi wykonajcie pracę plastyczną na kartce 

formatu A-4 dowolną techniką „Moja 

ulubiona zabawa”.  

Zachęcam również Was do wzięcia udziału w 

akcji „#zostanwdomu z Dobromisiem” – już 

bajka nr 6. Szczegóły akcji na stronie 

internetowej naszej szkoły.  

J. angielski – p. M. Tomasiewicz  

Karta pracy w załączniku 

Edukacja wczesnoszkolna klasa I– p. B. 

Mieczkowska 

Poniedziałek 

Podręcznik cz.5, str 52.Przeczytaj tekst , 

zapoznaj się z ciekawostkami na temat 

dinozaurów. 

Edukacja matematyczna- zagraj w gry 

edukacyjne np. matematyczne zoo- poćwicz 

dodawanie i odejmowanie  w zakresie 20. 

Wtorek 

Podręcznik str.53, przeczytaj tekst , odpowiedz 

pisemnie na pytanie 1 – w zeszycie – na ocenę. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie str.63. 

Środa 

Podręcznik str. 54 . przeczytaj z pomocą 

rodziców tekst , przepisz wybrany fragment 

tekstu do zeszytu przedmiotowego. 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna – 

ćwiczenia  ze str.52,53. 

W matematycznych kartach pracy str. 56,57- 

zagraj w matematyczną grę. 

Czwartek 

Edukacja polonistyczna str. 54,55- ćwiczenia. 

Edukacja matematyczna : str.58. 

Piątek 

Pracujemy z  podręcznikiem  na str.55.Przeczytaj 

tekst  wspólnie z Rodzicami , podkreśl w tekście 

wszystkie czynności. 

  Edukacja matematyczna ćwiczenie  : str.59. 

Pierwszy czerwca dzień radosny 

kwitną kwiatki, słońce świeci... 

W dniu tak pięknym i wspaniałym 

życzę Wam  sercem całym 

moc uśmiechu i radości 

szczęścia, zdrowia, pomyślności. 

Pozdrawiam Was serdecznie  

Wasza wychowawczyni B. Mieczkowska 

Religia kl. 2 – p. A. Domurat  1.06.20 

Temat: Pozwólcie dzieciom przychodzić do 

mnie. 

 Pod tym linkiem kryje się niespodzanka z 

okazji Dnia Dziecka. 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-

2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4b

eerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-

kkYiFtkE 

5.06.20-  

Temat: Duch Święty – pierwszy dar 

uwielbionego Pana Jezusa. 

J. angielski- p. A. Kaliszewska – 1.06.20 

Edukacja wczesnoszkolna klasa II – p. E. 

Ziółek 

 
Z okazji Dnia Dziecka składam moim 

Milusińskim najserdeczniejsze życzenia 

radosnego dzieciństwa, kochającej rodziny i 

wielu serdecznych kolegów i koleżanek. Niech 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE
https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8
https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8
https://www.youtube.com/watch?v=cb_7SjXghOo
https://www.youtube.com/watch?v=cb_7SjXghOo
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE


 

" Części garderoby". Obejrzyj film. Powtarzaj 

słówka za lektorem, ćwicz wymowę. 

Zapoznaj się ze słownictwem na str.60 w 

podręczniku. Narysuj swoje uluboine ubrania 

oraz podpisz je. 
https://www.youtube.com/watch?v=rJXUpEkWhj
c 

3.06.20-  

" What is he wearing?" Powtórz nazwy ubrań, 

obejrzyj filmik z poniedziałku jeszcze 

raz.Powtarzaj słówka za lektorem. Wykonaj 

ćw.2 na str.58  i ćw. 3,4 na str 59 w zeszycie 

ćwiczeń. 

na Waszych buziach zawsze gości uśmiech i 

szczęście. Życzę Wam też sukcesów w nauce i 

życzliwości na co dzień. 

Nie zapomnijcie obejrzeć spektaklu "Jonasz i 

niezwykła ryba" - godz. 15.00. 

Dzisiaj nie musicie odrabiać lekcji.  

Wasza wychowawczyni 

                                                                                                     

02.06.2020r. 

Przeczytaj tekst o świętym Janie Pawle II - 

podręcznik s. 43. 

Wyszukaj w dostępnych w domu albumach i 

książkach lub w internecie informacje o świętym 

Janie Pawle II oraz staraj się poszerzyć swoją 

wiedzę na jego temat. 

Obejrzyj z uwagą zamieszczone w materiałach 

zdjęcia i fotografie. 

Przepisz z podręcznika s. 43 do zeszytu  ostatni 

fragment o świętym Janie Pawle II. Zacznij tak: 

Święty Jan Paweł II właściwie nazywał się Karol 

Wojtyła. Urodził się .... itd. 

Pod notatką wykonaj rysunek w dowód 

wdzięczności dla świętego Jana Pawła II. 

Zaśpiewaj wspólnie z domownikami  "Barkę" . 

Wykonaj zadania 1 i 2 s. 38 karty matematyczne. 

03.06.2020r. 

Przeczytaj wiersz A. Grajewskiej "O Ludziku 

podróżniku" podręcznik s.44-45. 

Wykonaj ćwiczenia 1 i 2 s. 44 karty pracy. 

Przypomnij, jakie elementy powinien zawierać 

list. 

List do Ludzika podróżnika prześlij na mego e-

maila. 

Wykonaj zadania 3 i 4 s. 39 karty matematyczne. 

04.06.2020r. 

Przeczytaj tekst "Kontynenty" - podręcznik s.46-

47. 

Przepisz do zeszytu zdania z podręcznika s. 46 i 

zapamiętaj nazwy kontynentów. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 6 s. 46-47 karty 

pracy. 

Wykonaj zadania od 1 do 3 s. 40 karty 

matematyczne. Zadanie 3 wykonane w zeszycie 

prześlij na mego e-maila. 

05.06.2020r. 

Przeczytaj tekst "Odkrycia geograficzne" s.47 

podręcznik. 

Przepisz do zeszytu fragment tekstu na 

niebieskim tle zaczynający się od słów: "Pierwsi 

opłynęli Ziemię...". Podkreśl w tekście 

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


 

czasowniki. 

Wykonaj zadania od 4 do 6 s.41 karty 

matematyczne. 

Przekazuję wszystkim serdeczne pozdrowienia. 

J. angielski-p. A. Kaliszewska 2.06.20 

Zwierzęta". Wykonaj zadania z kart pracy ( 

Unit 7-8 ) i przyślij do sprawdzenia na adres: 

allakaliszewska@wp.pl 

4.06.20 

" I like surfing".  Zapoznaj się ze słówkami na 

str. 60 w podręczmiku, zapisz je do zeszytu 

wraz z tłumaczeniem. Przeczytaj ćw. 4,5 na 

str.61 w podreczniku. 

Religia kl. 3 – p. A. Domurat  1.06.20 

Temat: Pozwólcie dzieciom przychodzić do 

mnie. 

 Pod tym linkiem kryje się niespodzanka z 

okazji Dnia Dziecka. 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-

2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4b

eerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-

kkYiFtkE 

5.06.20 

Temat: Świadome podjęcie zobowiązań 

chrztu świętego. 

Napisz modlitwę, w której podziękujesz 

Jezusowi za sakrament chrztu str.106. 

Uzupełnij tekst odnowień przyrzeczeń 

chrzcielnych odpowiednimi wyrazami z 

ramek str. 107. 

Edukacja plastyczna – p. E. Sacha  

Temat: Memo - rodzice i dzieci.  

Link do zabawy  - 

https://learningapps.org/534759 

Zachęcam również Was do wzięcia udziału w 

akcji „#zostanwdomu z Dobromisiem” – już 

bajka nr 6. Szczegóły akcji na stronie 

internetowej naszej szkoły. 

Edukacja muzyczna- p. E. Sacha  

Temat: Nauka piosenki – „Obowiązki”. 

 Naucz się piosenki - 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6W

kr04w. 

Edukacja wczesnoszkolna klasa III –p. J. 

Karwowska- Wądołowska 

Poniedziałek: 

Z edukacji polonistycznej:  w kartach pracy 

wykonaj proszę ćwiczenie 1 i 2 ze strony 76. 

Edukacja matematyczna: wykonaj w zeszycie 

zad. 2,3 i 4 z podręcznika s.115. 

Tak to tylko tyle świętujcie proszę, ponieważ 

jest to Wasz dzień – Dzień Dziecka. 

Życzę Wam dzieciaki, 

Miejcie wesołe buziaki. 

Lodów w każdą niedzielę, 

A dziś prezentów wiele. 

Wtorek 

Edukacja polonistyczna: zapoznaj się z 

inscenizacją w podręczniku s. 72-73.                   

Fragmenty mówiące o obowiązkach tatusiów 

przepisz do zeszytu (ćw. 2 s. 73).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Edukacja matematyczna: wykonaj proszę ćw. ze 

s. 42. 

Środa 

Edukacja polonistyczna:  Naucz się czytać 

scenariusz inscenizacji „Tatusiowie”. W 

zeszycie napisz proszę kilka zdań o swoim tacie 

(ćw. 4 s. 73).                                                                                                                                                                           

Edukacja matematyczna: ćw. s.  43. 

Czwartek 

W kartach pracy wykonaj ćwiczenia ze s. 54 i 

ćw. 5 s. 55. 

Edukacja matematyczna: ćw. 1,2 i 3 s. 116 

podręcznik.                                                    

Piątek 

Edukacja polonistyczna:  w kartach pracy 

wykonaj ćw. ze s. 56 i 57. 

Edukacja matematyczna: zad. 1,2 i 3 s. 117 -

podręcznik.  

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

mailto:allakaliszewska@wp.pl
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE
https://learningapps.org/534759
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


 

p. J. Wądołowska 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Dziecka, 

moi drodzy Uczniowie, życzę Wam 

przede wszystkim zdrowia, w tym 

trudnym czasie, radości, wspaniałych 

przygód, nowych wyzwań, słońca i 

radości oraz żeby spełniały się Wasze 

najpiękniejsze marzenia  

Bardzo mi Was brakuje i chciałabym 

osobiście Was mocno uściskać  

Język polski kl. IV- 01.06.2020 r. 

Temat:  Oglądanie filmu pt. „ Tajemniczy 

ogród”. 

Polecenia dla ucznia  

Obejrzyj uważnie film, będziemy pracować z 

lekturą podczas następnych lekcji. 

https://www.cda.pl/video/2815696fd 

01.06.2020 r. 

Temat: Oglądanie filmu pt.” Tajemniczy ogród”. 

II lekcja 

Polecenia dla ucznia  

Dla chętnych: Namaluj swój wymarzony ogród. 

02.06.2020 r. 

Temat: Tajemniczy ogród opowieścią o 

przyjaźni, która odmieniła losy bohaterów. 

Przygotuj informacje na temat czasu, miejsca i 

bohaterów oraz najważniejszych wydarzeń w 

poznanej powieści. 

03.06.2020 r. 

Temat: Bliskie czy odległe? Co możemy 

powiedzieć o realiach świata przedstawionego w 

powieści „Tajemniczy ogród”. 

Zapisz temat w zeszycie. Pamiętaj o dacie . 

Zapisz w punktach najważniejsze wydarzenia z 

powieści. 

(świetnie sobie z tym poradzicie)  

Pozdrawiam cieplutko 

04.06.2020 r. 

Temat: Mary, Dick czy Colin? Który z 

bohaterów zyskał moją największą sympatię i 

dlaczego? 

Zastanów się proszę nad pytaniem z tematu 

lekcji i zapisz wyszukane z książki wiadomości 

o wybranych bohaterze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cda.pl/video/2815696fd


 

 

p. Zofia Polkowska  
Matematyka kl. IV - 1.06.2020 r. 

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych 

- przeczytać z podręcznika przykład 1,2 i 3 

str.248 i 249. 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Porównywanie liczb dziesiętnych) 

- wykonaj zadanie 3 str.250(podręcznik)  

-dla chętnych - w zeszycie ćwiczeń rozwiązać 

zadania: 2,3 i 4  str.58 

Matematyka kl.IV –  2.06..2020 r. 

Temat:  Wyrażenia dwumianowane. 

- przeczytać informacje z podręcznika str.251 

i przykład 1 str.252 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Przedstawianie wyrażeń 

dwumianowanych za pomocą ułamków 

dziesiętnych) 

- rozwiązać z podręcznika zadanie 6 str.253 

Matematyka – kl. IV- 3.06.2020 r. 

Temat: Wyrażenia dwumianowane– 

ćwiczenia. 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadania:2i 5 

str.61 oraz 6,7 i 8 str.62 

Matematyka kl. IV –5.06.2020 r. 

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych. 

- przeczytać przykład 1, 2  i 3 z podręcznika 

str.254 i 255  

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zad.1 i 3  

str.63 i 64 

Przyroda kl. IV– 2.06.2020 r. 

Temat: Na łące – rośliny, zwierzęta i znaczenie 

dla człowieka. 

- przeczytać temat z  podręcznika str.193-1  

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Rośliny wokół nas) 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadania ze 

str.116 i 117 

Przyroda kl.IV – 5.06. 2020 r. 

Temat: Na polu uprawnym- rodzaje zbóż, rośliny 

uprawne i oleiste. 

- przeczytać temat z podręcznika str. 198-201 

 - wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.118 i 

119 

Godzina wychowawcza kl. IV –3.06.2020 r. 

Temat:  Moje drzewo genealogiczne. 

 - poszukiwanie korzeni – rozmowy z rodzicami, 

dziadkami, Internet 

 

Matematyka kl.V –1.06.2020 r. 

Temat: Obliczanie długości krawędzi 

prostopadłościanu. 

- rozwiązać zadania: 7,8  i 9 str.258 

Matematyka kl.V – 2.06.2020 r. 

Temat: Graniastosłup prosty- opis, siatki. 

 - przeczytać informacje z podręcznika str.260 

, 261 i 262 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Graniastosłup prosty. Siatki i 

modele graniastosłupów) 

- wykonać zadania: 2,3 i 4( bez wycinania i 

sklejania) str.262 

Matematyka kl.V- 3.06.2020 r. 

Temat: Rysowanie siatek graniastosłupów. 

- rozwiązać zadania: 5,7 i 11 str.263 

Geografia kl. V- 2.06.2020r. 

Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów. 

- przeczytać temat z podręcznika str.149-154 

- w zeszycie ćwiczeń wykonać zadania ze 

str.87,88 i 89. 

Geografia kl.VI – 5.06.2020 r. 

Temat: Sąsiedzi Polski- sprawdzenie wiedzy. 

- rozwiązać z podręcznika zadania ze str.175 i 

176 

Geografia kl. VIII- 1.06.2020 r. 

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i 

Antarktyki. 

- przeczytać temat z podręcznika str.172- 179. 

- wykonać z w zeszycie ćwiczeń zadania ze   

str.80 i 81 

 



 

Matematyka kl.V- 4.06.2020 r. 

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa. 

- przeczytać z podręcznika informacje ze 

str.265 i 266 

 - rozwiązać zadania: 2 i 3 str.266 

Matematyka kl.V – 5.06.2020 r. 

Temat: Obliczanie pola powierzchni 

prostopadłościanu. 

 - rozwiązać zadania: 4,5,6  i 7 str.267 

- rozwiązać zadania: 2, 5 i 6 str.258 

Matematyka kl. VII – 1.06.2020 r. 

Temat: Objętość graniastosłupa prostego. 

- przeczytać informacje ze str.262 

- rozwiązać zadania: 3,4 i 5  str.263, 

Matematyka kl. VII- 2.06.2020 r. 

Temat: Objętość graniastosłupa prostego – 

rozwiązywanie zadań. 

 - rozwiązać zadania: 6,7 i 8  str.263 

Matematyka kl. VII - 3.06.2020 r. 

Temat: Rozwiazywanie zadań praktycznych 

dotyczących obliczania objętości 

graniastosłupa. 

- rozwiązać zadanie 9  i  10 str.263 

Matematyka kl. VII-4.06.2020 r. 

Temat:  Objętość graniastosłupa prostego – 

zadania. 

 - rozwiązać zadania:12, 13 i 14 str.263 

Matematyka kl.VII- 5.06.2020 r. 

Temat: Graniastosłupy – zadania utrwalające. 

- rozwiązać zadnia: 1,4 i 5 str.265 

Geografia kl. VII - 1.06. 2020 r. 

Temat: Moja mała ojczyzna – wyszukiwanie, 

analiza i segregacja materiałów o gminie 

Przytuły. 

 - wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze 

str.123 

Geografia kl. VII – 4.06.2020 r. 

Temat: Walory przyrodnicze i kulturowe gminy 

Przytuły. 

 - prezentacja prac o gminie Przytuły 

 

                                              

                                                  Ks. W. Gromadzki 

Religia kl. IV- 03.06. PRZECZYTAJ z 

podręcznika temat 59: „Świątynia Bożej 

Opatrzności – wotum wdzięczności” (ss. 136 

– 137). Zapoznaj się z mapką w lewym 

górnym rogu (s. 136). Kto i kiedy podjął 

decyzję o budowie Świątyni Bożej 

Opatrzności? Dlaczego to zobowiązanie nie 

zostało zrealizowane? Dlaczego znajdują się 

w niej 4 wejścia? Jaką rolę odgrywają w niej 

witraże i światło? Dlaczego Sejm III 

Rzeczypospolitej podjął decyzję o pomocy 

przy budowie tego pomnika? WYPEŁNIJ 

polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 120 – 121. 

04.06. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

60: „Afryka i Azja – Ewangelia na krańcach 

świata” (ss. 138 – 139). Zapoznaj się z mapką 

w lewym górnym rogu (s. 138). Z jakimi 

Religia kl. VII-:03.06.  

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału VII 

(Wydarzenia zbawcze). Powtórz wiadomości. 

WYPEŁNIJ Kartę Pracy (Karta pracy 6 zestaw 

A): 

http://jednosc.com.pl/upload/katecheza/do_pobra

nia_dla_kl_1_3_gimnazjum/klasa%20VII%20sp

%20karta%20pracy.pdf 

W ten sposób opanowaliśmy materiał z klasy 

VII. Gratuluję. 

04.06. Temat: „Utrwalenie materiału z rozdziału 

VII z Kartą Pracy” (Materiały Wyd Jedność). 

WYPEŁNIJ zadania z Karty Pracy 6 zestaw B: 

http://jednosc.com.pl/upload/katecheza/do_pobra

nia_dla_kl_1_3_gimnazjum/klasa%20VII%20sp

%20karta%20pracy.pdf 

Przypominam o zaległych pracach (zdjęcie na e-

http://jednosc.com.pl/upload/katecheza/do_pobrania_dla_kl_1_3_gimnazjum/klasa%20VII%20sp%20karta%20pracy.pdf
http://jednosc.com.pl/upload/katecheza/do_pobrania_dla_kl_1_3_gimnazjum/klasa%20VII%20sp%20karta%20pracy.pdf
http://jednosc.com.pl/upload/katecheza/do_pobrania_dla_kl_1_3_gimnazjum/klasa%20VII%20sp%20karta%20pracy.pdf
http://jednosc.com.pl/upload/katecheza/do_pobrania_dla_kl_1_3_gimnazjum/klasa%20VII%20sp%20karta%20pracy.pdf
http://jednosc.com.pl/upload/katecheza/do_pobrania_dla_kl_1_3_gimnazjum/klasa%20VII%20sp%20karta%20pracy.pdf
http://jednosc.com.pl/upload/katecheza/do_pobrania_dla_kl_1_3_gimnazjum/klasa%20VII%20sp%20karta%20pracy.pdf


 

problemami zmagają się dzieci w Afryce i 

Azji? Dlaczego Ewangelia jest konieczna do 

zmiany tej sytuacji? WYPEŁNIJ polecenia w 

zeszycie ćwiczeń ss. 122 – 123. Przypominam 

o zaległych pracach! Zdjęcie na e-mail: 

witold.gromadzki@gmail.com 

Religia kl. V- 03.06.  

Temat: „Powtórzenie wiadomości z rozdziału 

V (Ci, co wskazują drogę)” (ss. 122 – 139). 

Sprawdź swoją wiedzę, odpowiadając na 

pytania ze s. 141. W ten sposób 

opanowaliśmy materiał z kl. V. Gratuluję. 

04.06. Temat: „Utrwalenie materiału z 

rozdziału V z Kartą Pracy” (Materiały Wyd 

Jedność). WYPEŁNIJ zadania ss. 12 – 13: 

http://jednosc.com.pl/upload/katecheza/do%2

0pobrania%20dla%20kl%204-6%20SP/klasa-

5-SP-karty-pracy.pdf 

Przypominam o zaległych pracach (zdjęcie na 

e-mail: witold.gromadzki@gmail.com) 

Religia kl. VI- 03.06. Temat: Powtórzenie 

wiadomości z rozdziału VII (Szczególne 

tajemnice roku). Powtórz wiadomości z 

podręcznika i zeszytu ćwiczeń. WYPEŁNIJ 

test z podręcznika s. 203. W ten sposób 

opanowaliśmy materiał z klasy VI. Gratuluję. 

04.06. Temat: „Utrwalenie materiału z 

rozdziału V z Kartą Pracy” (Materiały Wyd 

Jedność). WYPEŁNIJ zadania ss. 16 – 17: 

http://jednosc.com.pl/upload/katecheza/do%2

0pobrania%20dla%20kl%204-6%20SP/klasa-

6-SP-karty-pracy.pdfPrzypominam o 

zaległych pracach (zdjęcie na e-mail: 

witold.gromadzki@gmail.com) 

 

mail: witold.gromadzki@gmail.com) 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). 

Religia kl. VIII -03.06. PRZECZYTAJ z 

podręcznika temat 45: „Oświecenie i rewolucja 

francuska” (ss. 147 – 150). Zapoznaj się z 

terminami ze s. 147. Dlaczego rewolucji we 

Francji nie można uznać za zjawisko 

pozytywne? Czym była dla „najstarszej córy 

Kościoła”? Dlaczego prawda o ludobójstwie 

rewolucjonistów była przez ponad 200 lat 

ukrywana? Dlaczego to nie hitlerowcy pierwsi 

wytapiali ludzki tłuszcz i szyli spodnie z ludzkiej 

skóry? Kto ma interes w tym, żeby odium 

pierwszego zalegalizowanego ludobójstwa 

ukrywać przed współczesnym światem? 

WYSŁUCHAJ wykładu prof. Sechera: 

https://www.youtube.com/watch?v=CXa0h6TjG

_A  

Przypominam o zaległych pracach (zdjęcie na e-

mail: witold.gromadzki@gmail.com). 

 Niektórzy nie wysłali do mnie nawet jednej 

pracy. Porozmawiamy o tym – mam nadzieję w 

środę… 

04.06. Temat: „Utrwalenie materiału z rozdziału 

V z Kartą Pracy” (Materiały Wyd Jedność). 

WYPEŁNIJ zadania z Karty Pracy 4 zestaw A 

(s. 14 – 15): 

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/ima

ges/katecheza/klasa-8-SP-karty-pracy.pdf 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania 

(zestaw ppt.). 

p. A.  Kaliszewska 

 

Język angielski kl. IV – 2.06.20 

" Dug"s sports hero". Przeczytaj dialog na 

ztr.112 w podręczniku i wykonaj ćw.3 i 4 na 

str.113. 

4.06.20 

" What"s the weather like?".  Naucz się 

słówek Lesson 8.4 na str.117 w podręczniku. 

Przeczytaj dialog na str.114 i wykonaj ćw. 

3,4,5 na str.114 w podręczniku.Rozwiązanie 

zapisz do zeszytu. 

5.06.20 

" Pogoda". Powtórz słownictwo do tematu. 

Język niemiecki kl. VII –2.06.20 

Jedzenie. Mein Fruchstuck. Powtórz nazwy 

produktów spożywczych oraz wykonaj ćw. 2 na 

str.62-63 w zeszycie ćwiczeń. Pamiętaj o 

odmianie  czasowników. 

3.06.20 

".Moje  ulubione dania ". Powtórz słownictwo i 

wykonaj ćw. 3a, 3b na str.63-64 w zeszycie 

ćwiczeń. 

Język niemiecki kl. VIII – 2.06.20 

Sport. Znani sportowcy ". Powtórz słownictwo i 

wykonaj ćw.27b na str.131 w podręczniku. 

mailto:witold.gromadzki@gmail.com
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Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5 ,6 na str.71  w 

zeszycie cwiczeń. Obejrzyj film, ćwicz 

wymowę. 
https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4O
ps 

Język angielski kl. V( grupa2) – 1.06.20 
" Having Fun". Przeczytaj ćw.1.2.3 na str.109 

w podręczniku. 

3.06.20 – " Liczebniki porzadkowe". 

Zapoznaj się z ćw.7 na str.109 w podręczmiku 

i wykonaj ćw. 8 na str.109  oraz ćw.2 na 

str.118. Rozwiazania zapisz do zeszytu. 

5.06.20 

" We are going to have a barbecue". 

Przeczytaj dialog na str.110 i wykonaj ćw. 2 

na str.110. 

Język angielski kl. VI – 3.06.20 

Mój dom.  Powtórz słownictwo i wykonaj ćw. 

1,2,3,4 na str.60 w zeszycie cwiczeń. 

4.06.20 

" W domu. Meble". Naucz się słowek 

Lesson7.3 na str.103 w podręczniku i 

wykonaj cw. 1 na str. 62 w zeszycie ćwiczeń. 

5.06.20 

Czasownik modalny "  must/mustn"t. 

Przeczytaj dialog na str.98 w podr., zapoznaj 

się z nateriałem gramatycznym na str.99 i 

wykonaj cw. 4 na tejże stronie w podreczniku 

oraz ćw. 2,3,4 na str.62 w zeszycie ćwiczeń. 

4.06.20 

" Sport". Rozumienie ze słuchu. Wysłuchaj płyty 

CD2/25 i wykonaj ćw.28a na str.132 w 

podręczniku. 

p. M. Chrostowska 

 
Historia kl. IV  
Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe – co to jest 

historia? 

W ramach ćwiczeń zagrajcie w grę: 

https://naukaizabawa.squla.pl/demo/klasa-

4/misje/historia/co-to-jest-historia 

Historia kl.V 

Temat: Monarchia stanowa w Polsce. 

W ramach ćwiczeń zagrajcie w quizz: 

http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/historia 

Historia kl.VI 

Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe – potop 

szwedzki. 

W ramach ćwiczeń obejrzyjcie sobie film: 

https://gwo.pl/potop-szwedzki-p4596 

Historia kl. VII  
Temat: Gospodarka II Rzeczypospolitej. 

Przeczytajcie temat w podręczniku s. 245 i 

obejrzyjcie sobie filmik: 

https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606 

Historia  kl. VIII  
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu VI. 

W ramach ćwiczeń polecam grę historyczną: 

https://muzhp.pl/pl/c/1512/gry-internetowe 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops
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p. M. Tomasiewicz  

J. Angielski kl. V- 2.06.20 
TEMAT: Rowerowe porady. 

Na Youtube obejrzyj film : Przepisy 

rowerowe, których nie znacie ( 11:04 sek) 

Dokończ zdania: Kierujący rowerem ma 

obowiązek jechać możliwie blisko......... 

Podczas jazdy rowerem nie można korzystać 

z ........ 

Na drodze rowerowej należy ustąpić 

pierwszeństwa osobie........ 

J. Angielski kl. V – 2.06.20 

 TEMAT: Having fun - events from the past. 

Z podręcznika na stronie 109 wykonaj 

ćwiczenie 6. Należy w nim ułożyć 4 zdania ( 

początek każdego jest podany w chmurce z 

lewej strony).Zdania mają opisywać wasze 

dowolne wydarzenie, w którym braliście 

udział. Może to być jakieś wydarzenie z 

ćwiczenia 2 np. sleepover, concert.  

słowniczek: I had - miałam, I went to a - 

poszłam do, I took part in - wzięłam udział w  

It was amazing/boring/terrible- było 

niesamowicie/ nudno/ okropnie 

J. Angielski kl. V – 3.06.20 

TEMAT:  Ordinal numbers, liczebniki 

porządkowe 

Znasz już liczebniki główne one, two, three, 

dziś poznasz porządkowe, na pewno 

kojarzysz je z dat zapisywanych na tablicy: 

first ( pierwszy) - 1st, second ( drugi) - 2nd, 

third ( trzeci) 3th itd.  

Obejrzyj na Youtube film: Cardinal and 

Ordinal Numbers - FIRST, SECOND, 

THIRD, FOURTH... 

spróbuj przećwiczyć kilka razy wymowę z 

lektorem. Następnie z podręcznia str 109 z ćw 

7 wypisz te liczebniki do zeszytu. 

Z workbooka na str 68 zrób ćwiczenie 3. 

J. Angielski kl. V – 4.06.20 

klasa V ANGIELSKI TEMAT:  TEMAT:  

Plany na przyszłość konstrukcja going to.  

Z podręcznika na str. 110 przeczytaj dialog, 

wyjaśnij nowe wyrażenia w zeszycie np. 

That's a pity - jaka szkoda. wykonaj zadanie 2 

z podręcznika na tej samej stronie co dialog. 

J. Angielski kl. VIII- 1.06.20 

TEMAT: Skills revision, utrwalenie 

Technika kl. IV-1.06.20 

 TEMAT: Tworzywa sztuczne  co dzień, plastik. 

Na You tube obejrzyj krótki film: Jak samemu 

zrobić plastik? ( trwa 6:10 sek) 

Odpowiedz na pytania do filmu: Kied zaczęłą się 

historia plastiku? Co jest największą jego wadą? 

 Technika kl. VI- 2.06.20 
TEMAT: Rowerowe porady 

Na Youtube obejrzyj film : Przepisy rowerowe, 

których nie znacie ( 11:04 sek) 

Dokończ zdania: Kierujący rowerem ma 

obowiązek jechać możliwie blisko......... 

Podczas jazdy rowerem nie można korzystać z 

........ 

Na drodze rowerowej należy ustąpić 

pierwszeństwa osobie........ 

 
Godzina Wychowawcza kl. VII-  

Bezpieczeństwo w Internecie. 

Jak dbasz o swoje bezpieczeństwo w Internecie ( 

chodzi o anonimowość, zdjęcia, hasła) podziel 

się swoimi opiniami, propozycje prześlij na 

maila. 

 



 

wiadomości z rozdziałów 7-8. 

Podręcznik strona 108 ćwiczenie 1 - 

przeczytaj polecenie, po zalogowaniu się na 

e.desk.pearson.pl spróbuj wybrać CD 4 i 

wysłuchaj nagania 16. Zaznacz jedną z 3 

poprawnych  odpowiedzi A, B lub C. 

J. Angielski kl. VIII- 2.06.20 

TEMAT:  Relative Clause - zdania 

przydawkowe 

W podręczniku na stronie 134 przeczytaj 

notatkę o zdaniach przydawkowych.  

Zapamiętaj, że  which i that oraz who i that 

można stosować wymiennie. Which ( który) 

odnosi się do rzeczy, who ( kto) dla osób, 

whose ( czyj) dla osób, where ( gdzie) dla 

miejsc.  

wykonaj również zadanie 3 ze strony 108 

podręcznik 

J. Angielski kl. VIII – 3.06.20 

TEMAT:  Listening exercises - ćwiczenia ze 

słuchu 

Po zalogowaniu się na e desk wybierz 

zakładkę CD 4 wysłuchaj nagrania nr 15, 

zapisz je  w zeszycie i prześlij mailem. 

Wykonaj jeszcze zadanie 4 /115 z 

podręcznika ( również słuchanie) 

J. Angielski kl. VIII- 4.06.20 

TEMAT: Ćwiczenia utrwalające słownictwo i 

gramatkę. 

Z workbooka wykonaj ćwiczenia 3/100 ( 

wykonaj je na podstawie  ćwiczenia 2 z 

podręcznika str 110 - tam są wyjaśnione 

wyrażenia), 4/101 i 2/102 z workbooka, 

zdjęcia prześlij na maila 

J. Angielski kl. VII – 3.06.20 

TEMAT:  Pierwszy tryb warunkowy. 

Na Youtube obejrzyj film, który trwa ok. 10 

minut: 

Tryby warunkowe: 0&1 | ROCK YOUR 

ENGLISH #19 

Po obejrzeniu filmu dokończ zdania: W 1 

trybie warunkowym pierwsza część zdania 

jest w konstrukcji czasu..............  . Po if nie 

powinniśmy stawiać........  . Najczęstszy błąd 

polega na tym, że w obu częściach zdania 

angielskiego stawiamy  czas.......... czyli ...... 

Prawidłowy schemat zdania w 1 trybie: 

If + osoba/rzecz + Present Simple + reszta, 

Osoba+  Future Simple ( will lub won't) + 

reszta 



 

przykład If you help e, I will help you. 

J. Angielski kl. VII –  4.06.20 

TEMAT: If you don't study - dialogi  

Podręcznik strona 98, przeczytaj dialog Lee-

Mum. Znajdź przykład zdania w 1 trybie 

warunkowym i zapisz je w zeszycie. wyjaśnij 

zwroty z ćwiczenia 2/98 

wykonaj zadanie 7/98 w zeszycie. Prześlij 

mailem notatkę. 

J. Angielski kl. VII – 5.06.20 

TEMAT: Ćwiczenia - pierwszy tryb 

warunkowy 

Workbook strona 91 wykonaj ćwiczenie 2. 

strona 92 ćwiczenie 1,2,3. Prześlij mailiem 

ćwiczenia do sprawdzenia. 

 

p. E. Sacha 
 

Muzyka kl.IV – 5.06.20 

Temat: Po co nam dyrygent? 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, 

zapoznaj się  z udostępnionym materiałem i 

wykonaj zadania z tego tematu do 8.06.2020 

r.  

Muzyka kl. V- 2.06.20 
Temat: Gatunki i style muzyczne. 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl,  

zapoznaj się z materiałem i wykonaj zadania 

do 5.06.2020r.   

Muzyka kl. VI- 3.06.20 

Temat: Podstawy akustyczne muzyki. 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, 

 zapoznaj się  z udostępnionym materiałem i 

wykonaj zadania z tego tematu do 9.06.2020 

r. 

Muzyka kl. VII –1.06.20 

Temat: Style muzyki młodzieżowej.   

 Zaloguj się na https://epodreczniki.pl ,  

zapoznaj się z udostępnionym  materiałem. 

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII- 

2.06.20 

Temat: Zdrowie jako wartość.  

 Obejrzyj prezentację - 

https://www.edukator.pl/zdrowy-styl-

zycia,presentation,3464f48a97e6e47135ac2c1

2c719f116dc6c2c1d.html.W zeszycie wymień 

czynniki mające wpływ na zdrowie. 

Plastyka kl. IV- 3.06.20 

Temat:  Napisać obraz – spotkania z obrazem. 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl,zapoznaj 

się  z udostępnionym materiałem i wykonaj 

ćwiczenia  z tego tematu do 9.06.2020 r. 

Plastyka kl. V – 5.06.20 

Temat: Picture book – książka obrazkowa.  

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, zapoznaj 

się  z udostępnionym materiałem i wykonaj 

zadania z tego tematu do 8.06.2020 r. 

Plastyka kl. VI –1.06.20 

Temat: Ważne dzieła współczesnej architektury 

europejskiej. 

Popatrz, przeczytaj i zaznacz  odpowiedź  - 

https://budynkowo.pl/najslynniejsze-dziela-

architektury/ 

Plastyka kl. VII- 3.06.20 

Temat: Antonio Gaudi – życie i twórczość. 

Obejrzyj film - 

https://www.youtube.com/watch?v=xictttQ9IOs 

 i napisz w zeszycie notatkę o życiu i twórczości 

artysty. 

Godzina wychowawcza kl. V- 1.06.20 

Temat: Świętujemy Dzień Dziecka.  

Przeczytaj o świętowaniu Dnia Dziecka w 

różnych zakątkach świata - 

https://czasnawywczas.pl/praktyczne/dzien-

dziecka/. 

W DNIU WASZEGO ŚWIĘTA SKŁADAM   

Z SERCA PŁYNĄCE ŻYCZENIA, 

SUKCESÓW W NAUCE, UŚMIECHU, 

RADOŚCI, ZDROWIA   I CUDOWNEGO 

https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://www.edukator.pl/zdrowy-styl-zycia,presentation,3464f48a97e6e47135ac2c12c719f116dc6c2c1d.html
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https://budynkowo.pl/najslynniejsze-dziela-architektury/
https://budynkowo.pl/najslynniejsze-dziela-architektury/
https://www.youtube.com/watch?v=xictttQ9IOs


 

DZIECIŃSTWA – WASZA 

WYCHOWAWCZYNI. 

 

p. M. Mrozek 
 

Biologia kl. VI  - 1.06.2020r. 

Drodzy Uczniowie z okazji Dnia Dziecka 

życzę Wam, aby uśmiech zawsze gościł na 

Waszych twarzach, każdy dzień był 

wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele 

pozytywnych emocji. Niech Wasze marzenia 

się spełniają!  

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków. 

- polecam obejrzenie ciekawego filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=nD6lfTjd

JXw 

Biologia kl. V- 5.06.2020r. 

Temat: Cechy roślin nagonasiennych. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 129-136; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (zdefiniuj 

rośliny nagonasienne, wymień 6 

przedstawicieli nagonasiennych, znaczenie 

nagonasiennych w przyrodzie i dla 

człowieka). 

- wykonaj zadanie z zeszytu ćwiczeń zad. 1-3 

str.87 (dla chętnych 4-7 str. 88-89); 

Biologia kl. VIII - 5.06.2020r. 

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność 

biologiczną. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.143-151; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (wymień 

przyczyny eliminowania organizmów, 

wyjaśnij czym jest dziura ozonowa, smog, 

kwaśne deszcze, globalne ocieplenie). 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń zad. 1-2 

str.87 (dla chętnych 3-4 str. 89). 

Biologia kl. VII - 1.06.2020r. 

Drodzy Uczniowie z okazji Dnia Dziecka życzę 

Wam, aby uśmiech zawsze gościł na Waszych 

twarzach, każdy dzień był wspaniałą przygodą i 

niósł ze sobą wiele pozytywnych emocji. Niech 

Wasze marzenia się spełniają!  

Temat: Znaczenie zmysłów powonienia, smaku i 

dotyku dla człowieka. 

- postaraj się dzisiaj poprzez zabawy rozpoznać 

różne zapachy i smaki:                                        

- niech osoba zawiąże Tobie oczy, a ty tylko za 

pomocą samego zmysłu zapachu odróżnij dane 

Tobie produkty spożywcze i to samo powtórz 

tylko ze zmysłem smaku.  

- następnie z zawiązanymi oczami postaraj się 

odnaleźć kogoś w pokoju (ta osoba może się 

przemieszczać) – zadbaj o bezpieczeństwo by 

nie było niebezpiecznych przedmiotów wokół 

Ciebie i schodów na dół! - zwróć uwagę na 

znaczenie zmysłu dotyku. 

Biologia kl. VII - 2.06.2020r. 

Temat: Higiena oka i ucha. 

- przeczytaj tekst z podręcznika str. 203-207 

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

102; 

- dla chętnych polecam rozwiązanie zadań 

interaktywnych ze strony: 

https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-

wzroku/DByVW3EI0 

 

p. B. Eska 
 

Chemia kl. VII– 02.06.2020r. 

Temat: Sposoby otrzymywania 

wodorotlenków praktycznie 

nierozpuszczalnych w wodzie. 

- podręcznik str.219,220, 

- zeszyt ćwiczeń str.116, 117, 

- obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=Btjc4Bfvi

NU 

Chemia kl. VIII – 02.06.2020r. 

Temat: Sacharoza – disacharyd. 

- podręcznik str. 208 – 211, 

- zeszyt ćwiczeń str.119,120, 

- zaloguj się na e podręczniki – prezentacja 

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

sacharoza/DK50ftud4 

 

Chemia kl. VIII –05.06.2020r. 

https://www.youtube.com/watch?v=nD6lfTjdJXw
https://www.youtube.com/watch?v=nD6lfTjdJXw
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https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DByVW3EI0
https://www.youtube.com/watch?v=Btjc4BfviNU
https://www.youtube.com/watch?v=Btjc4BfviNU
https://epodreczniki.pl/a/cukry---sacharoza/DK50ftud4
https://epodreczniki.pl/a/cukry---sacharoza/DK50ftud4


 

Chemia kl. VII – 05.06.2020r. 

Temat: Zapisywanie równań reakcji 

otrzymywania wodorotlenków. 

- zeszyt ćwiczeń str.118, 

- obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=_zzOVe6

UcnY, 

- podręcznik str.221 – zadanie2. 

Temat: Skrobia i celuloza – polisacharydy. 

- podręcznik str.212 – 217, 

- zeszyt ćwiczeń str.121, 122, 

- zaloguj się na e podręczniki – prezentacja 

  https://epodreczniki.pl/a/cukry---skrobia-i-

celuloza/DZQQ5kibs 

 

 

 

p. S. Modzelewski 

Wdżwr, kl. VII –1.06.20 

Temat: Utrata wolności, czyli uzależnienia. 

Proszę obejrzeć poniższą prezentację 

znajdującą się na portalu epodręczniki, 

dotyczącą uzależnień. 

Oto adres internetowy: 

https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/Do63k2

pYq 

 

Wos,  kl. VIII- 1.06.20 

Temat: Konflikty zbrojne na świecie.  

Podręcznik strony 190- 195. Po przeczytaniu 

tematy zastanówcie się i napiszcie odpowiedzi 

na następujące pytania: 

1. Wymień najczęstsze przyczyny 

współczesnych  konfliktów zbrojnych. 

2. Wyjaśnij, czym jest terroryzm i wymień 

najważniejsze motywy, którymi kierują się 

terroryści. 

3. Wybierz jeden konflikt zbrojny na świecie i 

przygotuj na jego temat prezentację 

multimedialną. Wymień przyczyny konfliktu, 

omów jego przebieg, skutki i jaki jest stan 

obecny. Praca ma zawierać do 10 slajdów. Macie 

na to tydzień od 1 czerwca do 7 czerwca. Za to 

otrzymacie oceny do dziennika. 

Odpowiedzi proszę wysyłać na adres 

smodzelewski@interia.pl 

 

p. K. Tarasko 
 

01.06 (poniedziałek)  

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Sprawdź siebie - podsumowanie. 

https://epodreczniki.pl/ 

Sprawdź siebie podręcznik str. 244 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Na ostatniej prostej- równania. 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII Informatyka 

Temat: Wybrane aplikacje wykorzystujące technologię rozszerzonej rzeczywistości. 

 https://epodreczniki.pl/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_zzOVe6UcnY
https://www.youtube.com/watch?v=_zzOVe6UcnY
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https://epodreczniki.pl/a/cukry---skrobia-i-celuloza/DZQQ5kibs
https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/Do63k2pYq
https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/Do63k2pYq
mailto:smodzelewski@interia.pl
https://epodreczniki.pl/
https://quizizz.com/join/
https://epodreczniki.pl/
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Kl. VII Informatyka 

Temat: Importowanie obrazów i filmów do programu Movie Maker. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Literatura w internecie, formaty elektronicznych książek. 

 https://epodreczniki.pl/ 

 

02.06 (wtorek)  

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Sprawdzenie wiadomości o bryłach obrotowych. 

Krótki test https://quizizz.com/join/ 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Na ostatniej prostej- wyrażenia algebraiczne. 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Literatura w internecie, formaty elektronicznych książek. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat:  Odbicie światła. 

Przeczytaj temat str 177-180 

Napisz notatkę oraz rozwiąż zadanie nr 2 str 180 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Energia potencjalna i energia kinetyczna. Zasada zachowania energii mechanicznej 

sprawdzenie wiedzy. 

https://epodreczniki.pl/ 

test https://quizizz.com/join/ 

 

03.06 (środa)  

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Liczby wymierne. 

https://epodreczniki.pl/ 

Podręcznik str. 247, przeczytaj temat. 

W zeszycie zadania ze str.249  (podręcznik)(pisemnie) 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Na ostatniej prostej- bryły. 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

https://epodreczniki.pl/ 
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Kl. IV Informatyka 

Temat: Tworzenie formuł – arkusz kalkulacyjny. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

 

04.06 (czwartek)  

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Wartości bezwzględne liczb wymiernych. 

Proszę rozwiązać zadania w podręczniku ze strony 250 i 251  

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Na ostatniej prostej- zadania z treścią. 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat: Obrazy otrzymane w zwierciadle płaskim. 
Przeczytaj temat str. 182-183 napisz notatkę. 
Zadanie nr 1, 2, 3 i 4 str. 183 

 

05.06 (piątek)  

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Dodawanie liczb wymiernych. 

Przeczytaj temat str.252 

Rozwiązać zadania str.253 (podręcznik) 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Egzamin ósmoklasisty z matematyki https://quizizz.com/join/ 

 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Siła nośna. 

https://epodreczniki.pl/ 

Przeczytać temat podręcznik str 225-227 

W zeszycie napisz notatkę  (podręcznik)(pisemnie) 

 

Informatyka Klasa VI 

Temat: Literatura w internecie, formaty elektronicznych książek. 

https://epodreczniki.pl/ 
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