
 

Religia kl. 1 – p. A. Domurat 12.05.20 

Temat: Jezus zmartwychwstały mowi do nas 

Wklej w odpowiednie miejsca braujące 

rysunki str. 91. Rysunki znajdziesz w 

wycinankach. 

14.05.20 

Temat: Jezus zmartwychwstały zaprasza nas 

do swego stołu 

Oszukaj litery i wpisz w odpowiednie miejsce 

str. 93. 

Edukacja wczesnoszkolna – muzyka kl. I p. 

E. Sacha 11.05.20 

Temat: Nauka piosenki „Paleta emocji”. 

Naucz się piosenki „Paleta emocji”. Link do 

piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=ssU5ApV

RUTA 

Edukacja plastyczna - 14.05.2020 

Zdalny konkurs plastyczny pod hasłem: 

,,Dzieci na 100- lecie urodzin św. Jana Pawła 

II”- technika dowolna, termin nadesłania 

zdjęć wykonanych prac do 14.05.2020r.  

Zachęcam również do wykonania pracy z 

cyklu #zostańwdomu z Dobromisiem – Bajka 

nr 3 opublikowana na stronie szkoły. Termin 

wykonania i przesłania pracy wraz ze zgodą 

rodziców w terminie do 14.05.2020r. 

Szczegóły konkursu – akcji #zostańwdomu z 

Dobromisiem  na stronie internetowej naszej 

szkoły. 

J. angielski – p. M. Tomasiewicz13.05.2020 

Temat: Moje ubrania - my clothes 

Przypomnij sobie nazwy poznanych tydzień 

temu ubrań: shirt, boots, dress, trousers, coat, 

shoes.  Z ćwiczeń wykonaj zadanie 1,2 strona 

52 

14.05.20 

Temat: Kolory i ubrania. 

Ćwiczenia strona 53, wykonaj ćwiczenie 3 -

pokoloruj ubrania ( bez słuchania), chłopiec: 

blue trousers, red boots, yellow coat, 

Dziewczynka: green T - shirt, purple skirt, 

black boots. 

wykonaj również ćwiczenia 4/53, zdjęcia 

wykonanych zadań prosze przesłać na maila 

trelemorele43@gmail.com  do 15.05 do 

godziny 18tej ( Praca na ocenę). 

 

Poniedziałek 

Podręcznik cz.5, str.30.Przeczytaj tekst 

wspólnie z rodzicami  – odpowiedz ustnie na 

pytania pod tekstem. 

W kartach ćwiczeń cz.5- edukacja 

polonistyczna - wykonujemy str.30 i 31 . 

W matematycznych kartach pracy cz.5 -

wykonujemy ćwiczenia ze str. 28,29 . 

Wtorek 

Podręcznik str.34- przeczytajcie tekst , 

podkreślając w nim wszystkie czynności. 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna - 

wykonujemy str. 32,33. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie str.30,31 

Środa 

Podręcznik str. 36,37 . przeczytaj z pomocą 

rodziców tekst i porozmawiajcie o nim. 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna – 

ćwiczenia  ze stron 34,35,36 i  37. 

W matematycznych kartach pracy 

wykonujemy ćwiczenie 1  ze str. 32 i 33. 

Czwartek  

Edukacja polonistyczna str. 38,39. 

Edukacja matematyczna : str.34,35,36. 

Piątek 

Pracujemy z  podręcznikiem  na 

str.42,43.Przyjrzyj się zdjęciom powiedz co 

przedstawiają , przypomnij nazwy pór roku. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie  : str. 

40,41 

Edukacja polonistyczna  ćwiczenie str. 40 , 41- 

na ocenę. 

Pozdrawiam Was serdecznie . 

B. Mieczkowska 

 

Religia kl. 2 – p. A. Domurat  11.05.20 

Temat: Jezus zmartwychwstały poucza na 

Edukacja wczesnoszkolna klasa II – p. E. 

Ziółek 

https://www.youtube.com/watch?v=ssU5ApVRUTA
https://www.youtube.com/watch?v=ssU5ApVRUTA
mailto:trelemorele43@gmail.com


 

swoim słowem. 

Pokoloruj rysunek str. 82 i hasło str.83. 

15.05.20-  

Temat: Jezus zmartwychwstały karmi nas 

swim ciałem. 

Uzupełnij str. 84 -85. 

J. angielski- p. A. Kaliszewska - 11.05.20 

" Our world". Zapoznaj się z nowym 

słownictwem na str.52 w podr. i zapisz je do 

zeszytu wraz z tłumaczeniem.Wykonaj ćw. 

1,2 na str.50 w zeszycie ćwiczeń. Obejrzyj 

film "Learn Nature Vocabulary". Ćwicz 

wymowę. 
https://www.youtube.com/watch?v=9syVnWDfA
Go 

13.05.20 

" Our world". Powtórz słownictwo z 

poprzedniej lekcji. Wykonaj ćw. 4 na str.53 w 

podr.( there is - jest  ,there"s-jest,  there are- 

są).Przeczytaj ćw.5 na str.53 w podr.oraz 

wykonaj cw.2,3 na str.51 w podreczniku.  

Obejrzyj jeszcze raz film, ćwicz wymowę. 

Drodzy Uczniowie i Rodzice 

Przesyłam kolejną partię materiału do realizacji. 

11.05. 2020r. 

Przeczytaj tekst na s. 8 podręcznika  i przepisz 

go do zeszytu. Podkreśl czasowniki. 

Zapoznaj się z budową roweru - podręcznik s.9. 

Przeczytaj tekst "Krajobrazy Polski" i zapamiętaj 

rodzaje krajobrazów (podręcznik s. 10-11). 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 7 karty pracy s. 10-

11-12. Zapamiętaj pisownię wyrazów: bagaż, 

garaż, witraż, pejzaż, masaż, bandaż. 

Wykonaj zadania od 1 do 5 s. 8-9 karty 

matematyczne. 

12.05.2020r. 
Powiedz, jakie rośliny i zwierzęta można spotkać 

na łące - podręcznik s. 12-13. 

Przeczytaj tekst "Czemu mąż lata jak szalony?" 

Adama Wajraka - podręczni s. 14. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 3 s.14-15  w kartach 

pracy. Wykonaj zadania od 1 do 7 s. 10-11 karty 

matematyczne.Wykonaj pracę plastyczną 

"Wiosenna łąka" według własnego pomysłu. 

13.05.2020r. 

Przeczytaj tekst "Osiedle pod specjalną ochroną" 

- podręcznik s. 15. 

Opowiedz, w jaki sposób czajki chronią swoje 

gniazda przed niebezpieczeństwem. 

Wykonaj ćwiczenia od 4 do 7 w kartach pracy s. 

16-17. Wykonaj zadania od 1 do 6 s. 12-13 karty 

matematyczne. 

14.05.2020r. 

Przeczytaj tekst "Bocianie gniazdo" - podręcznik 

s. 16-17. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 6 s. 18-19 karty 

pracy. Wykonaj zadania 1 i 2 s. 14-15 karty 

matematyczne. 

Wykonaj zadania dodatkowe od 1 do 5 s. 54 

karty matematyczne. 

15.05.2020r. 

Przeczytaj tekst "Igrzyska olimpijskie" s. 18-19 

podręcznika.Wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 s. 20-

21 karty pracy. Wykonaj zadania od 1 do 7 s. 16-

17 karty matematyczne. Jeśli masz ochotę, 

możesz wykonać medale według instrukcji na s. 

23 karty pracy. 

Dzieciaki, trenujcie codziennie tabliczkę 

mnożenia w zakresie 100. 

Pozdrawiam Was gorąco. Trzymajcie się.  

Wasza wychowawczyni. 

J. angielski-p. A. Kaliszewska 12.05.20 Edukacja wczesnoszkolna klasa III –p. J. 

https://www.youtube.com/watch?v=9syVnWDfAGo
https://www.youtube.com/watch?v=9syVnWDfAGo


 

 " Lions eats meat". Zapoznaj się ze 

słownictwem na str.52, 53 w podr. i wykonaj 

cw.1,2, na str.50 w zeszycie ćwiczeń. 

Obejrzyj film o zwierzętach " Yes, I can". 

Ćwicz wymowę 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo 

14.05.20 

" Lions eat meat". Oglądaj film " Butterfly 

and Ladybug". Naucz się piosenki. Wykonaj 

ćw. 6,7 na str.54 w podr. oraz ćw. 3,4 na 

str.51 w zeszycie ćwiczeń. 
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI 

Religia kl. 3 – p. A. Domurat  11.05.20 

Temat: Z Chrystusem składamy Bogu dary. 

Cele katechezy:  Zrozumienie sensu składania 

darów ofiarnych – materialnych i duchowych. 

https://view.genial.ly/5ea95e5b134b180d2d38

0c25/presentation-z-chrystusem-skladamy-

bogu-

dary?fbclid=IwAR3r5yEpzpTxRQU3MWFM

S-i3G5FmP1-

gQfnN8CyMCcqOi_v0EhCDwTOQGV8 

Wklej odpowiednią naklejkę i pokoloruj 

obrazek. Wpisz w puste miejsca odpowiednie 

wyrazy z ramek str. 86. 

15.05.20 

Temat: Temat: Pan Jezus przemienia chleb w 

swoje ciało, a wino w swoją krew. 

Cele katechezy: Odkrycie Mszy Świętej jako 

ofiary Jezusa i naszej. 

https://view.genial.ly/5ea1cb4142b8b70da816

c462/interactive-content-

przeistoczenie?fbclid=IwAR1mjzZXVK8j5fu

xyBI45a9jlzJva1DT7HmDKoJSzr-

OHH2BFiFbtjpqS5Q 

Pokoloruj obrazek. Uzupełnij napis str. 88. 

Edukacja plastyczna – p. E. Sacha 15.05.20 

Temat: Kwiat bzu z popcornu. 

Obejrzyj i zainspiruj się. Link: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/05/bez-

z-popcornu/. 

Pracę możesz wykonać według własnego 

pomysłu.  

Edukacja muzyczna- p. E. Sacha 15.05.20 

Klasa III – edukacja muzyczna 

Nauka piosenki „Magiczne miejsce”.  

Link do piosenki: 

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

0aQ. 

Karwowska- Wądołowska 

Kochani Uczniowie 

Bardzo proszę o wykonanie następujących 

zadań:                                                                 

Poniedziałek: 

Z edukacji polonistycznej: zapoznaj się proszę z 

wiadomościami dotyczącymi czasownika – 

podręcznik s. 22-23, wykonaj w zeszycie ćw. 2,3 

i 4 s.23.  

Edukacja matematyczna: wykonaj proszę ćw. ze 

s. 3,4,5 i 6.                                                                                  

Wtorek 

 Edukacja polonistyczna: przyjrzyj się ilustracji 

przedstawiającej transport wodny, przeczytaj 

wiadomości z podręcznika ze s.26-27. Na 

pytania znajdujące się pod tekstami odpowiedz 

ustnie.                                                                                         

W kartach pracy wykonaj ćw. ze s. 14 i15.                                                                                          

Edukacja matematyczna: wykonaj proszę ćw. ze 

s.7, 8 i 9. 

Środa 

Edukacja polonistyczna: Przeczytaj fragment 

lektury pt. : „O psie, który jeździł koleją” – 

podręcznik s. 28-29. Zachęcam do przeczytania 

całej książki. 

W kartach pracy wykonaj ćw. ze s. 16-17. 

Edukacja matematyczna: ćw. s. 10,11,12.      

Czwartek 

Edukacja polonistyczna: wykonaj proszę 

lekturowy tekst.  W kartach pracy wykonaj ćw. 

ze s. 18. Chętni mogą zrobić pieska z ręcznika, 

instrukcja podana jest w podręcznika na s. 19. 

Edukacja matematyczna: ćw. s. 13,14 i 15.                                                    

Piątek 

Edukacja polonistyczna: zapoznaj się z 

informacjami dotyczącymi migracji zwierząt – 

podręcznik s. 32-33, 34-35. 

W kartach pracy wykonaj proszę ćw. ze s. 20-21, 

22-23. 

Edukacja matematyczna: ćw. s. 16 i17. 

Pozdrawiam Was serdecznie. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI
https://view.genial.ly/5ea95e5b134b180d2d380c25/presentation-z-chrystusem-skladamy-bogu-dary?fbclid=IwAR3r5yEpzpTxRQU3MWFMS-i3G5FmP1-gQfnN8CyMCcqOi_v0EhCDwTOQGV8
https://view.genial.ly/5ea95e5b134b180d2d380c25/presentation-z-chrystusem-skladamy-bogu-dary?fbclid=IwAR3r5yEpzpTxRQU3MWFMS-i3G5FmP1-gQfnN8CyMCcqOi_v0EhCDwTOQGV8
https://view.genial.ly/5ea95e5b134b180d2d380c25/presentation-z-chrystusem-skladamy-bogu-dary?fbclid=IwAR3r5yEpzpTxRQU3MWFMS-i3G5FmP1-gQfnN8CyMCcqOi_v0EhCDwTOQGV8
https://view.genial.ly/5ea95e5b134b180d2d380c25/presentation-z-chrystusem-skladamy-bogu-dary?fbclid=IwAR3r5yEpzpTxRQU3MWFMS-i3G5FmP1-gQfnN8CyMCcqOi_v0EhCDwTOQGV8
https://view.genial.ly/5ea95e5b134b180d2d380c25/presentation-z-chrystusem-skladamy-bogu-dary?fbclid=IwAR3r5yEpzpTxRQU3MWFMS-i3G5FmP1-gQfnN8CyMCcqOi_v0EhCDwTOQGV8
https://view.genial.ly/5ea95e5b134b180d2d380c25/presentation-z-chrystusem-skladamy-bogu-dary?fbclid=IwAR3r5yEpzpTxRQU3MWFMS-i3G5FmP1-gQfnN8CyMCcqOi_v0EhCDwTOQGV8
https://view.genial.ly/5ea1cb4142b8b70da816c462/interactive-content-przeistoczenie?fbclid=IwAR1mjzZXVK8j5fuxyBI45a9jlzJva1DT7HmDKoJSzr-OHH2BFiFbtjpqS5Q
https://view.genial.ly/5ea1cb4142b8b70da816c462/interactive-content-przeistoczenie?fbclid=IwAR1mjzZXVK8j5fuxyBI45a9jlzJva1DT7HmDKoJSzr-OHH2BFiFbtjpqS5Q
https://view.genial.ly/5ea1cb4142b8b70da816c462/interactive-content-przeistoczenie?fbclid=IwAR1mjzZXVK8j5fuxyBI45a9jlzJva1DT7HmDKoJSzr-OHH2BFiFbtjpqS5Q
https://view.genial.ly/5ea1cb4142b8b70da816c462/interactive-content-przeistoczenie?fbclid=IwAR1mjzZXVK8j5fuxyBI45a9jlzJva1DT7HmDKoJSzr-OHH2BFiFbtjpqS5Q
https://view.genial.ly/5ea1cb4142b8b70da816c462/interactive-content-przeistoczenie?fbclid=IwAR1mjzZXVK8j5fuxyBI45a9jlzJva1DT7HmDKoJSzr-OHH2BFiFbtjpqS5Q
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/05/bez-z-popcornu/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/05/bez-z-popcornu/
https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ
https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ


 

p. J. Wądołowska 

 

Język polski kl. IV – 11.05.2020 r. 

Temat: „O tym co jest najpilniejsze na 

świecie.” 

Przeczytaj opowiadanie ze strony 284-288. 

W czerwonej ramce macie wyjaśnione pojęcie 

przysłowia, przeczytajcie je i zapamiętajcie 

wymieńcie postacie literackie z op0wiadania i 

obok każdej postaci, zapiszcie w zeszycie co 

dany bohater uważał za najpiękniejsze na 

świecie. Wzorujcie się na ćw. 1/288 

11.05.2020 r. II lekcja 

Temat: Rozmawiamy o wartościach. 

Dalsza część pracy z opowiadaniem ”O tym 

co jest najpiękniejsze na świecie”. 

Zapoznajcie się z bankiem przyjacielskich 

słówek ze strony 289 

 W zeszycie napiszcie jak wyobrażacie sobie 

prawdziwą przyjaźń. Prace odeślijcie mi do 

oceny 

Zastanówcie się nad tym co jest najbardziej 

wartościowe na świecie.  

Język polski kl. IV- 12.05.2020 r. 

Temat: Temat: Wielka litera w tytułach i 

nazwach świąt. 

Przeczytajcie wiersz Trudne sąsiedztwo ze 

strony 290. Oczywiście jest to wierszyk 

ortograficzny Agnieszki Frączek. 

Zapamiętajcie zasady pisowni zawarte w 

czerwonym ramkach. 

wykonaj ćwiczenia ze strony 291(1,2 i3). 

Powodzenia 

13.05.2020 r. 

Temat: Czy zajączek żył wśród prawdziwych 

przyjaciół? 

Przeczytajcie wiersz „Przyjaciele”- Ignacego 

Krasickiego str. 292-293 

Wysłuchajcie autorskiego wykonania wiersza 

np. ze strony internetowej polska-poezja.pl 

O czym mówi wiersz? Odpowiedzcie pisemnie 

w zeszycie co było próbą przyjaźni? 

wypiszcie rymy z 12 wersów, dowolnie 

wybranych. 

14.05.2020 r. 

Temat: Dlaczego nie zawsze należy mówić to, co 

się myśli? 

Przeczytajcie opowiadanie „Ziółko” ze str.294. 

zwróćcie uwagę na brzmienie utworu. Może 

wam coś przypomina? 

zapiszcie w zeszycie definicję monologu. 

Napiszcie list do Ziółka, z poradami jak ma 

pozyskać przyjaciół. 

p. Zofia Polkowska  

Matematyka – kl. IV- 11.05.2020 r. 

Temat: Rysowanie siatek 

prostopadłościanów. 

- przeczytać przykład 1 i 2 z podręcznika 

str.232 i 233 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu(Opis prostopadłościanu i sześcianu. 

Siatki i modele prostopadłościanów i 

sześcianów) 

- w zeszycie pod tematem wypisz własności 

prostopadłościanu i sześcianu 

- wykonaj zadanie 4 str.233(podręcznik) 

- rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad.1,2 i 3 

str.43 i 44 

Matematyka kl. IV –12.05.2020 r. 

Przyroda kl. IV– 12.05.2020 r. 

Temat: Z biegiem rzeki- warunki życia 

organizmów. 

- przeczytać temat z  podręcznika str.166-170 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie( Z biegiem rzeki). 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadania: 1i 2  

str. 103 i 104. 

Przyroda kl.IV – 15.05. 2020 r. 

Temat: Strefy życia w jeziorze- rośliny i 

zwierzęta.. 

- przeczytać temat z podręcznika str. 171-176 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu(Nad jeziorem. Rok w jeziorze) 



 

Temat:  Siatki prostopadłościanów – 

rozwiązywanie zadań. 

- rozwiązać z podręcznika zadanie 5 str.234 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie 5,6 i 7 

str.45 i 46 

- wytnij siatki i sklej, które znajdują się we 

wkładce w ćwiczeniu(zielony kolor) 

Matematyka kl. IV–13.05.2020 r. 

Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu . 

- przeczytać przykład 1 i przykład 2 w 

podręczniku str.235 i 236 

- rozwiązać z podręcznika zadanie 1,2 i 3 

str.236 i 237 

- rozwiązać z zeszytu ćwiczeń zadanie 1 

str.48 

Matematyka kl.IV – 15.05.2020 r. 

Temat: Rysowanie siatek i obliczanie pola 

powierzchni prostopadłościanów. 

 - rozwiązać zadanie 4 str.237(podręcznik) 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zad.2 str.49 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.105, 

106 i 107. 

 

Godzina wychowawcza kl. IV –13.05.2020 r. 

Temat: Mój dzień jak co dzień – plan dnia, 

zasady higieny i bezpieczeństwo.. 

- zaloguj się na e podręczniki –  i obejrzyj(  

Spędzamy dzień przyjemnie i pożytecznie. 

Odpoczynek. Plan dnia.) 

 

Matematyka kl.V – 11.05.2020 r. 

Temat: Obliczanie pola trójkąta. 

- przeczytać przykład 1 i 2 str.232 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu ( Pole trójkąta) 

- rozwiązać zadania: 1,2,3,4,5 i 6 str.233 

Matematyka kl.V – 12.05.2020 r. 

Temat: Pole trójkąta – rozwiązywanie zadań. 

- rozwiązać zadania: 7,11, 13 i 14 str.233 i 

234 

Matematyka kl.V- 13.05.2020 r. 

Temat: Obliczanie pola trapezu. 

- przeczytać z podręcznika przykład 1 str.235 

- narysować w zeszycie trapez, oznaczyć 

podstawy i wysokość oraz zapisać wzór na 

pole  ( zapamiętać!) 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(pole trapezu). 

 - rozwiązać zadania: 1,2, 3  i 4  235 i 236 

Matematyka kl.V- 14.05.2020 r. 

Temat: Pole trapezu – rozwiazywanie zadań. 

- rozwiązać zadania: 5,6,7,8 i 14 str.236i 237 

Matematyka kl.V – 15.05.2020 r. 

Temat: Rozwiazywanie zadań praktycznych 

dotyczących obliczania pola trapezu. 

- rozwiązać zadania 9-12 str.236 

- wykonać zadanie 16 str.237 

Geografia kl. V- 12.05.2020 r. 

Temat: Krajobraz śródziemnomorski – klimat, 

roślinność, zwierzęta i życie mieszkańców. 

- przeczytać temat z podręcznika str.136-141 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Nad Morzem Śródziemnym. 

Przyroda w klimacie śródziemnomorskim). 

- wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń str. 80 i 81. 
Geografia kl.VI – 15.05.2020 r. 

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i 

gospodarcze Rosji. 

- przeczytać temat z podręcznika str. 160-167 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Środowisko przyrodnicze i 

gospodarka Rosji) 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze 

str.97,98 i 99. 

Geografia kl. VIII- 11.05.2020 r. 

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii. 

- przeczytać temat z podręcznika str.152- 158. 

- w zeszycie objaśnić pojęcia: endemity, creeks, 

baseny artezyjskie 

- wykonać z w zeszycie ćwiczeń zad. 1,2 i 3  

str.71 i 72 

 

 

Matematyka kl. VII – 11.05.20 
Temat: Twierdzenie Pitagorasa – 

Geografia kl. VII –  11.05 2020 r. 

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i 



 

rozwiązywanie zadań praktycznych. 

- rozwiązać zadanie 12, 13 i 14 str.238 i 239 

Matematyka kl. VII- 12.05.2020 r. 

Temat: Twierdzenie Pitagorasa – zadania 

utrwalające. 

 - rozwiązać zadanie 7,9,10,11a,b; 12a,b i 13 

str.24  

Matematyka kl. VII - 13.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

”Twierdzenie pitagorasa”. 

- rozwiązać zadanie 14,15 i 22 str.242 i 243 

Matematyka kl. VII-14.05.2020 r. 

Temat:  Sprawdź, czy to umiesz- twierdzenie 

Pitagorasa. 

- rozwiązać zadania:5,6,7,8 i 

12str.245(zapisać wszystkie obliczenia) 

Matematyka kl.VII-15.05.2020 r. 

Temat: Graniastosłupy- rodzaje, własności. 

- przeczytać tekst ze str.248 i 249 w 

podręczniku 

- rozwiązać zadnie 2/248 i 9 str.250 

- uzupełnić zad.3/249 i zad.10/250. 

kulturowych na rozwój turystyki. 

- przeczytać temat str.190-193 w podręczniku 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.117 

Geografia kl. VII - 14.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

„Relacje między elementami środowiska 

przyrodniczego”. 

- przeczytać podsumowanie działu w 

podręczniku str.194 

- ustnie wykonać zadania z podręcznika str.195 i 

196 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.119 i 

120 

                                              

                                                  Ks. W. Gromadzki 

Religia kl. IV-13.05.  

PRZECZYTAJ z podręcznika temat 52: 

„Dom Ojca – cel naszej wędrówki” (ss. 124 – 

125). Z czym kojarzy się Tobie słowo „dom”? 

O ilu mieszkaniach w domu Ojca mówi 

Jezus? W jaki sposób można tam dotrzeć? 

Czy można to uczynić bez Jezusa? Dlaczego? 

Co według ciebie znaczą słowa Jezusa: „Ja 

jestem drogą i prawdą, i życiem?” Dlaczego 

należy uważać te słowa za drogowskaz do 

domu Ojca? Czy pamiętasz o codziennej 

modlitwie (porannej i wieczornej)? Jak często 

przystępujesz do Sakramentu Pokuty? Czy 

niedziela jest dla ciebie ważna? Czy starasz 

się poznawać i wypełniać wolę Bożą? Czy 

starasz się nauczyć na pamięć zasady 

katechizmu, by według nich żyć? Dlaczego 

nie wszyscy dotrą do domu Ojca?  

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

110 – 111. Zwróć uwagę na staranne 

wypełnienie 3. zadania (rysunek twojego 

wyobrażenia nieba). Kogo nie może na nim 

zabraknąć? DLA CHĘTNYCH: 

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9Au

ysWw 

Religia kl. VI- 13.05.  

PRZECZYTAJ z podręcznika temat 50: „Niebo 

– spotkanie z tymi, których kochaliśmy” (ss. 162 

– 164). Obejrzyj krótki filmbiograficzny: 

https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdor

g 

Na stronie szkoły znajdziesz zaproszenie do 

wzięcia udziału w konkursie o św. Janie Pawle 

II, patronie naszej wspólnoty. Chodzi o 

przygotowanie krótkiej prezentacji lub filmiku. 

Może to być wywiad z tymi, którzy pamiętają 

św. papieża. Może wzięli udział w spotkaniu z 

nim w Łomży w 1991 r.? Może pamiętają inne 

jego pielgrzymki do Ojczyzny? Może spotkali 

się z nim na audiencji? Może pamiętają moment 

jego wyboru lub czuwali, gdy odchodził do 

domu Ojca? Niech o tym opowiedzą? Może 

modliłeś się o coś za jego przyczyną? Jaki 

wpływ wywarł na życie twoje czy twoich 

bliskich? Filmik, przeplatany zdjęciami 

osobistymi, rodzinnymi, itd., byłby czymś, czym 

warto podzielić się z innymi. WYPEŁNIJ 

polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 102 – 103. 

14.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 51: 

„Oko Opatrzności – nieustająca opieka 

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw
https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg


 

14.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

58: „Wadowice – tu wszystko się zaczęło” 

(ss. 134 – 135). Zapoznaj się z mapką w 

lewym górnym rogu (s. 134). Zapamiętaj 

nazwy miast na mapie. Obejrzyj krótki film 

biograficzny: 

https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHh

dorg 

Na stronie szkoły znajdziesz zaproszenie do 

wzięcia udziału w konkursie o św. Janie 

Pawle II, patronie naszej wspólnoty. Chodzi o 

przygotowanie krótkiej prezentacji lub 

filmiku. Może to być wywiad z tymi, którzy 

pamiętają św. papieża. Może wzięli udział w 

spotkaniu z nim w Łomży w 1991 r.? Może 

pamiętają inne jego pielgrzymki do 

Ojczyzny? Może spotkali się z nim na 

audiencji? Może pamiętają moment jego 

wyboru lub czuwali, gdy odchodził do domu 

Ojca? Niech o tym opowiedzą? Może 

modliłeś się o coś za jego przyczyną? Jaki 

wpływ wywarł na życie twoje czy twoich 

bliskich? Filmik, przeplatany zdjęciami 

osobistymi, rodzinnymi, itd., byłby czymś, 

czym warto podzielić się z innymi. 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

118 – 119. 

Religia kl. V- 13.05.  

PRZECZYTAJ z podręcznika temat 57: 

„Polak dla całego świata – św. Jan Paweł II” 

(ss. 128 – 129). Obejrzyj krótki film 

biograficzny: 

https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHh

dorg 

Na stronie szkoły znajdziesz zaproszenie do 

wzięcia udziału w konkursie o św. Janie 

Pawle II, patronie naszej wspólnoty. Chodzi o 

przygotowanie krótkiej prezentacji lub 

filmiku. Może to być wywiad z tymi, którzy 

pamiętają św. papieża. Może wzięli udział w 

spotkaniu z nim w Łomży w 1991 r.? Może 

pamiętają inne jego pielgrzymki do 

Ojczyzny? Może spotkali się z nim na 

audiencji? Może pamiętają moment jego 

wyboru lub czuwali, gdy odchodził do domu 

Ojca? Niech o tym opowiedzą? Może 

modliłeś się o coś za jego przyczyną? Jaki 

wpływ wywarł na życie twoje czy twoich 

bliskich? Filmik, przeplatany zdjęciami 

osobistymi, rodzinnymi, itd., byłby czymś, 

wszechmogącego Boga” (ss. 165 – 167). Jak 

człowiek współpracuje z Bożą Opatrznością? 

Czym jest Świątynia Bożej Opatrzności? Na kim 

spoczywa obowiązek jej wybudowania? 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

104 – 105. 

Religia kl. VII- 13.05.  

Temat: „Św. Jan Paweł II w życiu moim i moich 

najbliższych”. Obejrzyj krótki film biograficzny: 

https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdor

g 

Na stronie szkoły znajdziesz zaproszenie do 

wzięcia udziału w konkursie o św. Janie Pawle 

II, patronie naszej wspólnoty. Chodzi o 

przygotowanie krótkiej prezentacji lub filmiku. 

Może to być wywiad z tymi, którzy pamiętają 

św. papieża. Może wzięli udział w spotkaniu z 

nim w Łomży w 1991 r.? Może pamiętają inne 

jego pielgrzymki do Ojczyzny? Może spotkali 

się z nim na audiencji? Może pamiętają moment 

jego wyboru lub czuwali, gdy odchodził do 

domu Ojca? Niech o tym opowiedzą? Może 

modliłeś się o coś za jego przyczyną? Jaki 

wpływ wywarł na życie twoje czy twoich 

bliskich? Filmik, przeplatany zdjęciami 

osobistymi, rodzinnymi, itd., byłby czymś, czym 

warto podzielić się z innymi. 

14.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 41: 

„Unia brzeska i jej owoce” (ss. 133 – 135). DLA 

CHĘTNYCH: Zapoznaj się z życiorysem i 

historią męczeństwa św. Andrzeja Boboli: 

https://www.youtube.com/watch?v=fh1ir7uSrUk 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). 

Religia kl. VIII- 13.05.  

Temat: „Św. Jan Paweł II w życiu moim i moich 

najbliższych”. Obejrzyj krótki film biograficzny: 

https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdor

g 

Na stronie szkoły znajdziesz zaproszenie do 

wzięcia udziału w konkursie o św. Janie Pawle 

II, patronie naszej wspólnoty. Chodzi o 

przygotowanie krótkiej prezentacji lub filmiku. 

Może to być wywiad z tymi, którzy pamiętają 

św. papieża. Może wzięli udział w spotkaniu z 

nim w Łomży w 1991 r.? Może pamiętają inne 

jego pielgrzymki do Ojczyzny? Może spotkali 

się z nim na audiencji? Może pamiętają moment 

jego wyboru lub czuwali, gdy odchodził do 

domu Ojca? Niech o tym opowiedzą? Może 

https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg
https://www.youtube.com/watch?v=fh1ir7uSrUk
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg


 

czym warto podzielić się z innymi. 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

116 – 117. 

14.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

58: „Ten, który głosił naszym przodkom 

wiarę – św. Wojciech” (ss. 130 – 131). 

Obejrzyj krótki film: 

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

KZNPOCQw 

Zapoznaj się z życiorysem św. Wojciecha. W 

jaki dzień tygodnia zginął śmiercią 

męczeńską? Co wspominamy w każdy 

piątek? Z czyją krwią złączona została krew 

św. Wojciecha? Jak mówił o sobie? (s. 131) 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

118 – 119. Zwróć szczególną uwagę na zad. 4 

(s. 119). 

 

 

 

 

 

modliłeś się o coś za jego przyczyną? Jaki 

wpływ wywarł na życie twoje czy twoich 

bliskich? Filmik, przeplatany zdjęciami 

osobistymi, rodzinnymi, itd., byłby czymś, czym 

warto podzielić się z innymi. 

14.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 40: 

„Reforma gregoriańska” (ss. 131 – 133). 

Zapoznaj się z terminami: inwestytura, symonia, 

ekskomunika, konkordat. Na czym polegała 

reforma papieża Grzegorza VII? Jakie prawa 

mają katolicy na mocy Konstytucji (art. 53)? 

Odszukaj w internecie art. 25 Konstytucji. Gdzie 

przebiega granica kompetencji państwa wobec 

Kościoła?  

PRACA DOMOWA:  

Napisz zad. 2 s. 133 (zdjęcie na e-mail: 

witold.gromadzki@gmail.com). 

 Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). 

p. A.  Kaliszewska 

 

Język angielski kl. IV – 12.05.20 

" My perfect pet". Przeczytaj tekst na str.105 

w podręczniku i wykonaj cw.10 na tejże 

stronie na ocene.( wysłac na adress 

allakaliszewska@wp.pl). 

14.05.20 

Zwierzęta.Co umieją robić.?. Przeczytaj tekst 

" Happy Families".na str.76 w podr. i 

wykonaj ćw.1,2. na tejże stronie. 

15.05.20 

Revision. Unit 7. Wykonaj ćw.1,2,3,,4,5 na 

str.104 w podreczniku. Rozwiązanie zapisz do 

zeszytu. 

Język angielski kl. V( grupa2) – 11.05.20 

Elena didn"t sleep well". Przeczytaj dialog i 

wykonaj ćw. 2 na str.96 w podręczniku. 

Zapoznaj się z materiałem gramatycznym na 

str.97 w podr., wykonaj ćw. 6 na tejże stronie, 

oraz ćw.1,2,3 na str.60 w zeszycie 

13.05.20 – 

Czas Past simple. Zdania przeczące .Wykonaj 

ćw. 7 na str.97 w podr. oraz ćw. 1,2,3 na 

str.61 w zeszycie cwiczeń. 

14.05.20 

" Roman holiday". Przeczytaj dialog na str.98 

Język niemiecki kl. VII – 12.05.20 

,,My Tag”. Wykonaj cw. 9 na str.47 w zeszycie 

ćwiczeń oraz cw.13a na str.60 w zeszycie 

ćwiczeń. 

13.05.20 

" Essen und trinken". Zapoznaj się ze 

słownictwem na str. 98 w podr.Przetłumacz 

słówka, wpisz do zeszytu i wykonaj ćw.1 na 

str.99 w podr. Posłuchaj płyty CD49 oraz 

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

Język niemiecki kl. VIII – 12.05.20 

zasownik modalny " sollen". Zapoznaj się z 

odmianą czasownika ' sollen " na str.134 w 

podr.( G.29)  i wykonaj ćw.12 na str.79 w 

zeszycie cwiczeń. 

14.05.20 

Czasownik modalny " sollen". Wykonaj ćw. 

9,10,11  w zeszycie ćwiczeń na str.78. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kv-KZNPOCQw
https://www.youtube.com/watch?v=Kv-KZNPOCQw
mailto:witold.gromadzki@gmail.com
mailto:allakaliszewska@wp.pl


 

w pod. i wykonaj ćw. 2. Zapoznaj się z 

materiałem gramatycznym na str.99 w 

podreczniku i wykonaj ćw. 2 na str. 99  w 

podr.  oraz ćw. 1.3.4 na str.62 w zeszycie 

ćwiczeń. 

Język angielski kl. VI – 13.05.20 

" Containers and quantities". Oglądaj film, 

cwicz wymowę, zapisz słówka do zeszytu. 
https://www.youtube.com/watch?v=juCgKo19jZ
A 

14.05.20 

" Traditional English lunch". Wykonaj ćw. 

1,2,3,4 na str. 56 w zeszycie ćwiczeń. 

15.05.20 

" World blog". I can cook.Powtórz 

słownictwo do tematu.Wykonaj  ćw.1,2,3, na 

str.57 w zeszycie cwiczeń.( przypominam, że 

dostałam tylko 5 prac na ocene z 14.  I can"t 

wait any longer. Hurry up). 

p. M. Chrostowska 

 
Historia kl. IV  
Temat: Jan Paweł II – papież pielgrzym 

•Na podstawie podręcznika s. 136 oraz 

udostępnionego materiału na stronie 

epodreczniki.pl 

(link: https://epodreczniki.pl/a/dluga-droga-

do-wolnosci/DfjC5wQgR)uzupełnij zeszyt 

ćwiczeń. 

Historia kl.V  
Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego. 

•Na podstawie podręcznika s. 203 oraz 

udostępnionego materiału na stronie 

epodreczniki.pl ( link: 

https://epodreczniki.pl/a/od-polski-

drewnianej-do-murowanej---rzady-

kazimierza-wielkiego/DlMRHznjV) 

uzupełnij zeszyt ćwiczeń. 

Historia kl.VI 
Temat : Ćwiczenia powtórzeniowe – 

Renesans w Europie 

• Wykonajcie ćwiczenia z 

udostępnionego materiału  na stronie 

epodreczniki.pl ( link: 

https://epodreczniki.pl/a/renesans-w-

europie/Dbv5HPhr2) 

Historia kl. VII 

Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i 

południowej. 

•Na podstawie podręcznika s.230 oraz 

udostępnionego materiału na stronie 

epodreczniki.pl ( link: 

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

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

rzeczypospolitej/Dq4U2UY3D) 

 uzupełnij zeszyt ćwiczeń. 

Historia  kl. VIII  
Temat: Polska w NATO i UE. 

•Na podstawie podręcznika s. 253 oraz 

udostępnionego materiału na stronie 

epodreczniki.pl ( link: 

https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-

polska-w-strukturach-nato-i-ue/DN2IzpcqI) 

uzupełnij zeszyt ćwiczeń. 

 

p. M. Tomasiewicz  

https://www.youtube.com/watch?v=juCgKo19jZA
https://www.youtube.com/watch?v=juCgKo19jZA
https://epodreczniki.pl/a/dluga-droga-do-wolnosci/DfjC5wQgR
https://epodreczniki.pl/a/dluga-droga-do-wolnosci/DfjC5wQgR
https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej---rzady-kazimierza-wielkiego/DlMRHznjV
https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej---rzady-kazimierza-wielkiego/DlMRHznjV
https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej---rzady-kazimierza-wielkiego/DlMRHznjV
https://epodreczniki.pl/a/renesans-w-europie/Dbv5HPhr2
https://epodreczniki.pl/a/renesans-w-europie/Dbv5HPhr2
https://epodreczniki.pl/a/wiem-gdzie-polska-jest-na-mapie-walka-o-granice-ii-rzeczypospolitej/Dq4U2UY3D
https://epodreczniki.pl/a/wiem-gdzie-polska-jest-na-mapie-walka-o-granice-ii-rzeczypospolitej/Dq4U2UY3D
https://epodreczniki.pl/a/wiem-gdzie-polska-jest-na-mapie-walka-o-granice-ii-rzeczypospolitej/Dq4U2UY3D
https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-ue/DN2IzpcqI
https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-ue/DN2IzpcqI


 

J. Angielski kl. V- 05.05.20 

TEMAT:  Tłumaczenie zdań - utrwalenie 

słownictwa 

Przetłumacz poniższe zdania ( zostały 

zaczerpnięte ze stron 100-101 z podręcznika) 

odpowiedzi prześlij mailem ( nie na ocenę) do 

07.05  do godz 19tej 

The journey was difficult and dangerous. 

Lewis arrived at the South Pole.  

I'd like a ticket to London. 

What time does the train leave? 

J. Angielski kl. V – 12.05.20 

TEMAT: Listening exercises. 

podręcznik strona 102 ćwiczenie 2 ze 

słuchania po zalogowaniu się na 

edesk.pearson.pl wybierz z CD3 nagranie 39. 

Na podstawie nagrania dopasuj walizki z 

ćwiczenia 1 w podręczniku do mion osób 

Lily, Susie, Sean. Odpowiedzi możesz 

przesłać na maila do sprawdzenia ( nie na 

oenę). 

J. Angielski kl. V – 13.05.20 

TEMAT: Pocztówka z wakacji 

podręcznik ćwiczenie 5/102, przeczytaj 

pocztówkę Lily z wakacji.Zastanów się: 

Gdzie wyjechła? Jaka była pogoda? Gdzie się 

zatrzymała? Co robiła wczoraj ( yesterday)? 

Co robi dziś ( today)?  W zeszycie wyjaśnij 

słownictwo:  

We're having a lovely time-      the weather is-     

we're staying in-   Yesterday we went- 

I bought-    Today we are reading/swimming- 

J. Angielski V – 14.05.20 

TEMAT: Greetings from holiday - pocztówka 

z pozdrowieniami z wakacji.  

Wykonaj ćwiczenia4,5 strona 65.  

Napisz pocztówkę z wakacji w zeszycie, 

uwzględnij w niej odpowiedzi na pytania: 

Gdzie byłeś? Jaka była pogoda? Gdzie się 

zatrzymałeś? Co robiłeś? Pamiętaj, że pisząc 

o dniu wczorajszym ( yesterday) użyj czasu 

Past Simple ( II forma), a pisząc o tym co 

robisz teraz, dziś ( today) Present Continuous 

( z końcowką ing).  Zdjęcie wyślij mailowo 

do 15.05 do godziny 19tej. ( na ocenę) - 

minimum 40 słów 

J. Angielski kl. VIII- 11.05.20 

TEMAT:  A review of websites. Wady i 

zalety stron do nauki języków. 

podręcznik strona 93 - tekst ćwiczenie 2 o 

Technika kl. IV- 11.05.20 

TEMAT: Metale kolorowe 

podręcznik strona 112 - przeczytaj notatkę i w 

zeszycie uzupełnij zdania:  

Duża grupa substancji o charakterystycznych 

właściwościach to:.......... 

Naturalne skupienie minerałów zawierających 1 

lub więcej metali to...........  . Metale odznaczają 

się dużą plastycznością i sprężystością. Dobrze 

przewodzą.............  i .......................  . 

 

Technika kl. V- Karta pracy w załączniku. 

 

Technika kl. VI- Karta pracy w załączniku. 

 
Godzina Wychowawcza kl. VII- 07.05.20 

Temat: Dlaczego warto czytać? (karta pracy w 

załączniku) 



 

wadach i zaletach stron do nauki języków. 

Wyjaśnij w zeszycie z tego tekstu słówka: I 

was impressed -   There is a wide variety of – 

I particularly like the fact that-.......    The only 

disappointing thing about the website is that- 

I would definitely recommend- 

Następnie wypisz w formie tabelki 

Advantages and disadvantages of websites ( 

wady i zalety) z tekstu. Prześlij na maila  do 

12.05trelemorele43@gmail.com( nie na 

ocenę) 

J. Angielski kl. VIII- 12.05.20 

TEMAT: ćwiczenia gramatyczne i leksykalne 

 z Workbooka wykonaj ćwiczenia 2,4 strona 

80. 

J. Angielski kl. VIII – 13.05.20 

TEMAT: Revision of vocabulary and 

grammar. 

podręcznik strona 94 wykonaj ćwiczenie 

1,4,5.Odpowiedzi możesz przesłać mailem do 

sprawdzenia do 14.05 

J. Angielski kl. VIII- 14.05.20 

TEMAT: A review - ćwiczenia, słownictwo. 

Workbook strona 83 wykonaj zadania 1,2 ( 

nowe przymiotniki są wyjaśnione w 

słowniczku strona 95 

podręcznik).Odpowiedzi prześlij mailowo do 

15.V 

J. Angielski kl. VII – 13.05.20 

TEMAT: How important is money? 

Wyrażamy opinię podręcznik strona 87, zrób  

Quiz nad ćwiczeniem 1 jego wyniki znajdują 

się na str 133. Następnie wykonaj zadania 3,4 

strona 87 podręcznik 

J. Angielski kl. VII – 14.05.20 

TEMAT: Shopping for clothes - kupujemy 

ubrania. 

podręcznik strona 88, przeczytaj dialog w 

sklepie, wyjaśnij słownictwo z ćwiczenia 2 

strona 88, wykonaj również zadanie 3/88 ( 

niekoniecznie ze słuchania, wykorzystaj tu 

wyrażenia z ćwiczenia 2). 

J. Angielski kl. VII – 15.05.20 

TEMAT: Układanie dialogów. 

Ułóż własny dialog między sprzedającym a 

kupującym ( chcesz kupić np parę jensów), 

uwzględnij w nim pytania o cenę, rozmiar, 

przymierzalnię.  

Workbook 4/80 wstaw czasowniki używając 

going to np. I am going to have...... 

mailto:12.05trelemorele43@gmail.com


 

 

p. E. Sacha 
 

Muzyka kl.IV -15.05.20 

Gramy na flecie. 

Naucz się grać piosenki na flecie. Nuty 

zostały wysłane na wasz adres mail. 

Muzyka kl. V- 15.05.20 

Temat: Jaki to głos? Zagadki i zabawy 

wokalne. 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, 

przeczytaj i wykonaj ćwiczenia do 

21.05.2020r 

Muzyka kl. VI- 13.05.20 

Temat: Doskonalimy grę na flecie.  

Naucz się grać piosenki na flecie. Nuty 

zostały wysłane na wasz adres mail.  

Muzyka kl. VII -11.05.2020 

Temat: Nasze dzieje – kulturalny Śląsk.  

Przeczytaj w podręczniku  s. 102-105. 

W zeszycie wykonaj  polecenie nr 10 s. 105 – 

podręcznik. Zrób zdjęcie pracy     i wyślij do 

nauczyciela przedmiotu do 18.05.2020r. 

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII- 

12.05.20 

Temat: Wypadek drogowy – działania 

ratownicze.  

Przeczytaj w podręczniku temat – Wypadek 

drogowy i w zeszycie odpowiedz na pytania 

1-4. Zrób zdjęcie odpowiedzi i prześlij do 

nauczyciela przedmiotu do 18.05.2020r.  

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl 

 celem utrwalenia wiadomości z tego tematu. 

Plastyka kl. IV- 13.05.20 

Temat:  Praca plastyczna „Widok za oknem 

wykonany techniką pointylizmu”. 

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

się z udostępnionym materiałem.  Wykonaj 

pracę plastyczną techniką pointylizmu – „Widok 

za oknem”. Zrób zdjęcie pracy i prześlij do 

nauczyciela przedmiotu do 20.05.2020r. 

Plastyka kl. V -15.05.20 

Temat: Artysta – człowiek z wyobraźnią, czy 

odtwórca rzeczywistości? 

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

się z materiałem i wykonaj ćwiczenia do 

22.05.2020r. 

Plastyka kl. VI – 11.05.2020 

Temat: Funkcjonalnie i estetycznie – sztuka w 

domu. 

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

Zapoznaj się z udostępnionym materiałem. 

Wykonaj polecenie nr 1. Zrób zdjęcie pracy i 

prześlij do nauczyciela przedmiotu do 

18.05.2020r.  

Plastyka kl. VII- 13.05.20 

Temat: Film – twórcy i środki wyrazu. 

Przeczytaj w podręczniku s. 83 - 85 i w zeszycie 

odpowiedz na pytania 1 i 2 ze s. 85. 

Zrób zdjęcie  odpowiedzi i prześlij do 

nauczyciela przedmiotu do 20.05.2020r. 

Godzina wychowawcza kl. V- 11.05.20 

Temat: Natura – nasz wspólny dom.  

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fq

Q.  

 

p. M. Mrozek 
 

Biologia kl. VI  - 11.05.2020r. 

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.125-130; 

- rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń (zad. 1-3 

str. 102-103); 

- dla chętnych polecam stronę: 

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S 

Biologia kl. V- 15.05.2020r. 

Temat: Sprawdzamy własną wiedzę z działu: 

„Tkanki i organy roślinne”. 

- wykonaj zadania w podręczniku str. 112. 

Biologia kl. VII -11.05.2020r. 

Temat: Budowa i funkcje obwodowego układu 

nerwowego. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 181-184; 

- wykonaj krótką notatkę w zeszycie (zdefiniuj 

pojęcie: odruch, narysuj i opisz łuk odruchowy, 

wymień rodzaje odruchów bezwarunkowych 

(wrodzonych) i warunkowych  

  (nabytych); 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-3 str.92. 

Biologia kl. VII - 12.05.2020r. 

https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S


 

(odpowiedzi wpisz do zeszytu); 

- zadania z działu „Tkanki i organy roślinne” 

na ocenę prześlę na wasze emaile 14.05.2020  

- dla chętnych polecam stronę: 

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

wewnetrzna-roslin 

Biologia kl. VIII - 15.05.2020r. 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 

i umiejętności z działu: „Ekologia”. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 130-132; 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-5 str. 

78-79; 

- informacje na temat sprawdzianu prześlę 

wam na emaila. 

Temat: Higiena i choroby układu nerwowego. 

- przeczytaj tekst z podręcznika str. 185-189; 

- wykonaj krótką notatkę w zeszycie (wypisz 

choroby układu nerwowego, sposoby radzenia   

   sobie ze stresem, skutki zażywania 

narkotyków); 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-2 str.94. 

 

p. B. Eska 
 

Chemia kl. VII– 12.05.2020r. 

Temat: Elektrolity i nieelektrolity. 

- podręcznik str.202 – 208, 

- zeszyt ćwiczeń str.104, 

- film do obejrzenia 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ60zV08

pUI 

https://www.youtube.com/watch?v=FaKrhv1

_Qww 

Chemia kl. VII – 15.05.2020r. 

Temat: Elektrolity i nieelektrolity – 

uzupełnianie kart pracy. 

- zeszyt ćwiczeń str.105, 106 i 107, 

- podręcznik str.208 – zadanie 1 i 2 – zadania 

te przesyłamy do sprawdzenia – termin do 

17.05.2020r. 

Chemia kl. VIII – 12.05.2020r. 

Temat: Tłuszcze – budowa, rodzaje, właściwości 

i zastosowanie. 

- podręcznik str.190 – 194, 

- zeszyt ćwiczeń str.109, 

- zaloguj się na e podręczniki 

https://epodreczniki.pl/a/tluszcze---budowa-i-

wlasciwosci/DdzjRlQiA 

Chemia kl. VIII – 15.05.2020r. 

Temat: Tłuszcze – rozwiązywanie zadań. 

- zeszyt ćwiczeń str.110, 111, 

- podręcznik str.195 – zadanie 4 i 5 – zadania te 

przesyłamy do sprawdzenia – termin 

do17.05.2020r. 

 

 

 

p. S. Modzelewski 

 

Wdżwr, kl. VII - Czas oczekiwania. 

Proszę pobrać zadanie i wykonać polecenia, 

oprócz ostatniego. 

 

Wos,  kl. VIII- Wos , Przytuły 11 maja 

Temat: Unia Europejska. 

Temat znajduje się na stronach 174-179. Proszę 

zapoznać się z wiadomościami podanymi w 

temacie i 

pisemnie odpowiedzieć na pytania 2, 3, 4 i 5 z 

podręcznika. Odpowiedzi proszę przysłać na 

adres smodzelewski@interia.pl 

13 maja 2020r 

Temat: Unia Europejska. 

Zadanie 1 

Przyporządkuj nazwy organów Unii 

Europejskiej do odpowiednich opisów. 

https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin
https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin
https://www.youtube.com/watch?v=FaKrhv1_Qww
https://www.youtube.com/watch?v=FaKrhv1_Qww
https://epodreczniki.pl/a/tluszcze---budowa-i-wlasciwosci/DdzjRlQiA
https://epodreczniki.pl/a/tluszcze---budowa-i-wlasciwosci/DdzjRlQiA
mailto:smodzelewski@interia.pl


 

1Jedyna instytucja UE, której członkowie 

wybierani są w wyborach bezpośrednich. 

Kontroluje działalność Komisji Europejskiej. 

2. Organ, który opracowuje przepisy prawa 

europejskiego, wprowadza je w życie i czuwa 

nad ich przestrzeganiem. 

3. W jej skład wchodzą ministrowie rządów z 

poszczególnych krajów należących do UE. 

4. Tworzą go prezydenci lub szefowie rządów z 

krajów wchodzących w skład UE. Organ ten 

decyduje 

A. Komisja Europejska …….. 

B. Parlament Europejski………. 

D. Rada Unii Europejskiej………. 

Zadanie 2 Poszukaj informacji w Internecie i 

uzupełnij wiadomości w tabelce. (załącznik) 

 

p. K. Tarasko 
 

11.05 (poniedziałek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Objętość prostopadłościanu powtórzenie wiadomości. 

Przeczytaj temat w podręczniku str. 221-224 

https://epodreczniki.pl/ 

W ćwiczeniu zadania ze strony 68 i 69 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Sprawdź, czy potrafisz – pola figur. 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.198 Sprawdź czy potrafisz  (podręcznik)  

 

Kl. VIII Informatyka 

Temat: Omówienie narzędzi i aplikacji użytkowych wbudowanych w system Android oraz 

zewnętrznych, instalacja i obsługa Tiny Scanner – PDF Scanner App 

 https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VII Informatyka 

Temat: Poprawianie podstawowych parametrów zdjęcia (jasność, kontrast, kolorystyka), 

korygowanie niekorzystnych krzywizn obrazu. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Blaski i cienie internetu https://epodreczniki.pl/ 

 

12.05 (wtorek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Jednostki objętości i pojemności oraz objętość prostopadłościanu quiz. 

 

Kartkówka z objętości na https://quizizz.com/join/ 

 

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


 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Odczytywanie danych statystycznych. 

https://epodreczniki.pl/   

 

Przeczytaj temat w podręczniku str. 216-219 

W zeszycie zadania ze str.220 nr1 i nr2 str 222 nr6 i nr 7  (podręcznik)  

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Blaski i cienie internetu 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat:  Fale elektromagnetyczne. Rodzaje i przykłady zastosowań. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Przeczytać i przeanalizować doświadczenia na str 165 

W zeszycie pisemnie zadanie nr 3 nr 4 nr 5 

 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej. 

https://epodreczniki.pl/ 

Zrobić notatkę podręcznik str 216-219 

 

W zeszycie zadania ze str.219 nr 1  (podręcznik)(pisemnie) 

 

13.05 (środa)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Ostrosłupy – wprowadzenie. Własności ostrosłupa. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Przeczytaj temat w podręczniku 228- 229 

W zeszycie zadania ze str.230 (podręcznik). 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Zliczanie obiektów. 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.225  (podręcznik)  

 

Kl. IV Informatyka 

Temat: Tworzenie wykresu kolumnowego, analiza wyników – arkusz kalkulacyjny. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

14.05 (czwartek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Siatki ostrosłupów – rysowanie. 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.231  (podręcznik)  

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego  

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


 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.227  (podręcznik)  

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat: O zjawiskach magnetycznych – powtórzenie wiadomości. 

https://epodreczniki.pl/ 

Zrobić notatkę podręcznik str 166-167 

Przeczytać temat w podręczniku. 

Rozwiązać samodzielnie test „Sprawdź się” str 168.  

 

15.05 (piątek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Opisywanie ostrosłupów. 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.232 i Czy umiesz? Sprawdź!  (podręcznik)  

 

Kl. VIII matematyka 

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

 

Kl. VII Fizyka 

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

 

https://epodreczniki.pl/ 

Przeczytać temat podręcznik str 211-215 

W zeszycie zadania ze str.220  (podręcznik)(pisemnie) 

 

Informatyka Klasa VI 

Temat: Siostrzane projekty Wikipedii 

https://epodreczniki.pl/ 

 

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

