
 

Religia kl. 1 – p. A. Domurat 18.05.20 

Temat: Wyjątkowe urodziny św. Jana Pawła 

II.  

https://view.genial.ly/5ebfffb232a04c0d96b72

413/presentation-kl-1-urodziny-jpii-

copy?fbclid=IwAR1bYwfM8jIxXMz6IS_pO

88rOu-

4BOqmw_ILJmAnKaienuh6yu0DFMuAsPU 

Narysuj laurkę na 100 urodziny. Zrób zdjęcie 

prześlij na adres przytuly.szkola@gmail.com 

21.05.20 

Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba 

Pokoloruj napis na str. 95. 

Edukacja wczesnoszkolna – muzyka kl. I p. 

E. Sacha 18.05.20 

Temat:  Piosenki na Dzień Mamy.  

Naucz się piosenki „Moja mama” -  

https://youtu.be/9EaJmJhPiqE. 

Edukacja plastyczna – 21.05.20 

Temat: Praca plastyczna -  „Portret mojej 

mamy”. 

Na kartce formatu A-4 lub A-3 wykonaj 

portret swojej Mamy dowolną techniką.  

Warto wykorzystać podpowiedzi zawarte w 

piosence https://youtu.be/n14AtqPWlME . 

Mama na pewno będzie wyjątkowa! 

Zachęcam również Was do wzięcia udziału w 

akcji „#sostanwdomu z Dobromisiem” – już 

bajka nr 4. Szczegóły akcji na stronie 

internetowej naszej szkoły. 

J. angielski – p. M. Tomasiewicz 20.05.2020 

TEMAT: Utrwalamy poznane nazwy ubrań. 

Po zalogowaniu się na stronę edesk.pearson.pl 

i wybraniu podręcznia: New English 

Adventure należy wybrać Zeszyt ćwiczeń, ze 

strony 94 należy spróbować wykonać 

ćwiczenie 1 - Look and guess oraz ćwiczenie 

2 - Look, choose and write. 

21.05.20 

TEMAT: What can you name? Co potrafisz 

nazwać? 

Po zalogowaniu się na stronę edesk.pearson.pl 

i wybraniu podręcznia: New English 

Adventure należy wybrać Zeszyt ćwiczeń, ze 

strony 101 należy sprobować wykonać 

ćwiczenie 1- What can you name? oraz 

ćwiczenie 2 - find and cirle the odd one out. 

Edukacja wczesnoszkolna klasa I– p. B. 

Mieczkowska 

Poniedziałek 

Podręcznik cz.5, str 44.Przeczytaj tekst wspólnie 

z rodzicami  – odpowiedz ustnie na pytania pod 

tekstem. 

W kartach ćwiczeń cz.5- edukacja polonistyczna 

- wykonujemy str.42 

W matematycznych kartach pracy cz.5 -

wykonujemy ćwiczenia ze str. 42 i 43. 

Wtorek 

Podręcznik str.45- naucz się na pamięć wiersza 

pt.” Ogród kwiatowy pana van Gogha”- w piątek 

po godz. 17.00 do godz. 19.00 poproszę o 

kontakt telefoniczny i recytację wiersza na ocenę 

(przez telefon). 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna - 

wykonujemy str. 43. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie str.44. 

Środa 

Podręcznik str. 46 . przeczytaj z pomocą 

rodziców tekst i porozmawiajcie o nim, znajdź w 

dostępnych źródłach ciekawostkę o jakimś 

owadzie i zapisz ją w zeszycie przedmiotowym. 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna – 

ćwiczenia  ze str.44. 

W matematycznych kartach pracy wykonujemy 

ćwiczenia ze str. 45. 

Czwartek 

Edukacja polonistyczna str. 45. 

Edukacja matematyczna : str.46. 

Piątek 

Pracujemy z  podręcznikiem  na str.48.Przeczytaj 

wspólnie z Rodzicami  wiersz pt. ”Pejzaż” , 

odpowiedz ustnie na pytania do niego. 

  Edukacja matematyczna ćwiczenie  : str. 47,48. 

Edukacja polonistyczna  ćwiczenie str. 46. 

Pozdrawiam Was serdecznie. B. Mieczkowska 

Religia kl. 2 – p. A. Domurat  18.05.20 

Temat:. Wyjątkowe urodziny św. Jana Pawła 

II.  

Edukacja wczesnoszkolna klasa II – p. E. 

Ziółek 

Drogie Dzieci i Rodzice! 
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https://view.genial.ly/5ebfffb232a04c0d96b72

413/presentation-kl-1-urodziny-jpii-

copy?fbclid=IwAR1bYwfM8jIxXMz6IS_pO

88rOu-

4BOqmw_ILJmAnKaienuh6yu0DFMuAsPU 

Narysuj laurkę  na 100 urodziny. Zrób zdjęcie 

prześlij na adres przytuly.szkola@gmail.com 

22.05.20-  

Temat: Z Jezusem modlę się do naszego Ojca. 

Uzupełnij tekst wyrazami z ramki str 88. 

J. angielski- p. A. Kaliszewska - 18.05.20 

" Środki transportu". Przepisz słówka z ćw. 6 

na str.54 w podr. i wykonaj ćw.8 na str.55 w 

podręczniku. 

20.05.20-  

" Środki transportu". Wykonaj ćw. 5,6,8 na 

str.53 w zeszycie ćwiczeń. 

Oto kolejna partia materiału na nowy tydzień. 

Proszę Was, codziennie utrwalajcie tabliczkę 

mnożenia w zakresie 100. 

18.05.2020r. 

Przeczytaj tekst "Zanim zgaśnie olimpijski znicz 

w Londynie" - podręcznik s. 20. 

Wykonaj ćwiczenia 1 i 2 s. 22 karty pracy. 

Wykonaj ćwiczenia dodatkowe 1, 2 i 3 s.72-73 

karty pracy. 

Wykonaj zadania od 1 do 7 s. 18-19 karty 

matematyczne. 

19.05.2020r. 

Postaraj się wyjaśnić pojęcie "kondycja 

fizyczna" i powiedz, jak należy o nią dbać. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 s.21 

podręcznik. 

Przeczytaj tekst Zofii Staneckiej "Bieg rodzinny" 

- podręcznik s.22-23. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 s.24-25 karty 

pracy. 

Wykonaj dodatkowe ćwiczenie 4 s. 74 karty 

pracy. 

Wykonaj zadania 1, 2, 3 s. 20-21 karty 

matematyczne. 

Wykonaj zadania dodatkowe od 6 do 10 s. 55 

karty matematyczne. 

20.05.2020r. 

Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą rodziców 

tekst "Zawody" z cyklu "Listy od Hani i Henia" - 

podręcznik s. 24-25. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 s. 26-27 karty 

pracy. 

Wykonaj zadania od 1 do 6 s.22-23 karty 

matematyczne. 

21.05.2020r. 

Naucz się pięknie czytać wiersz Pawła 

Boręsewicza "Wyścig w workach" - podręcznik 

s.26. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 s.28-29 karty 

pracy. 

Wykonaj zadania dodatkowe od 11 do 13 s. 56 

karty matematyczne. 

22.05.2020r. 

Przeczytaj wiersz Danuty Wawiłow "Dziwny 

pies" - podręcznik s.27. 

Przeczytaj tekst "Smocza Drużyna Rowerowa" - 

poczytanka, podręcznik s.70-71. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 6 s. 30-31 karty 

pracy. 

Wykonaj ćwiczenia dodatkowe od 5 do 8 s.75 
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karty pracy. 

Wykonaj zadania 1, 2, 3 s. 24 karty 

matematyczne. 

Wszystkim Dzieciakom i Rodzicom przesyłam 

pozdrowienia. Elżbieta Ziółek 

J. angielski-p. A. Kaliszewska 19.05.20 

" Zwierzęta". Przeczytaj ćw. 6 i 7 na str.54 w 

podręczniku oraz wykonaj ćw. 3 i 4 w 

zeszycie ćwiczeń na str.51. Obejrzyj film" 

Animals". Ćwicz wymowę. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q9JJyfnbY6
g 

21.05.20 

" Animals food". Przeczytaj dialog na str.56 

w podr. i wykonaj ćw. 12 na str.57 w podr. 

oraz ćw. 5 na str.52 w zeszycie ćwiczeń. 

Religia kl. 3 – p. A. Domurat  18.05.20 

Temat: Wyjątkowe urodziny św. Jana Pawła 

II. 

https://view.genial.ly/5ebfffb232a04c0d96b72

413/presentation-kl-1-urodziny-jpii-

copy?fbclid=IwAR1bYwfM8jIxXMz6IS_pO

88rOu-

4BOqmw_ILJmAnKaienuh6yu0DFMuAsPU 

Narysuj laurkę na 100 urodziny Zrób zdjęcie i 

prześlij na adres przytuly.szkola@gmail.com 

22.05.20 

Temat: Pan Jezus jednoczy nas w Komunii 

Świętej 

Uzupełnij ćwiczenie str.90. 

Edukacja plastyczna – p. E. Sacha  

Temat: Praca plastyczna – projektu kompletu 

biżuterii dla mamy. 

Zaprojektuj na kartce formatu A – 4 komplet 

biżuterii dla mamy:   naszyjnik, klipsy lub 

kolczyki, bransoletkę, pierścionek i broszkę. 

 K. s. 41. 

Zachęcam również Was do wzięcia udziału w 

akcji „#sostanwdomu z Dobromisiem” – już 

bajka nr 4. Szczegóły akcji na stronie 

internetowej naszej szkoły. 

Edukacja muzyczna- p. E. Sacha  

Klasa III – edukacja muzyczna 

Temat: Koncert dla naszych mam. Nauka 

piosenki.  

Naucz się piosenki dla mamy „Jesteś mamo 

skarbem mym” - https://youtu.be/RvHfN-

4Va4g. 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna klasa III –p. J. 

Karwowska- Wądołowska 

Drodzy Uczniowie 

Bardzo proszę o wykonanie następujących 

zadań: 

Poniedziałek: 

Z edukacji polonistycznej: zapoznaj się proszę z 

tekstem o transporcie lądowym – podręcznik s. 

36-37, odpowiedz ustnie na pytania dotyczące 

tekstu.          Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima 

„Lokomotywa” – s. 38-40.                                                              

W kartach pracy wykonaj proszę ćwiczenia ze s. 

24, 25. 

Edukacja matematyczna: wykonaj proszę ćw. ze 

s. 18, 19, 20.                                                                                

Wtorek 

 Edukacja polonistyczna: przeczytaj tekst 

znajdujący się w podręczniku s. 41 oraz 42-43. 

Utrwal pisownię wyrazów ze zmiękczeniami – 

podręcznik s. 44-45.                                                                                        

W kartach pracy wykonaj bardzo proszę ćw. ze 

s. 26, 27                                                      oraz  

Ćwiczymy z Noni s. 28, 29.                                                                                       

Edukacja matematyczna: wykonaj proszę ćw. ze 

s. 21, 22, 23. 

Środa 

Edukacja polonistyczna: zapoznaj się z tekstem  

w podręczniku s. 46-47.                              W 

kartach pracy wykonaj ćw. ze s. 30-33.                                                                   

Edukacja matematyczna: ćw. s. 24, 25.      

Czwartek 

Edukacja polonistyczna: przeczytaj czytankę s. 

50, odpowiedz ustnie na pytane 1,2 i 3 

znajdujące się pod tekstem. Utrwal proszę 

widomości dotyczące rodzajów zdań. W kartach 

pracy wykonaj ćwiczenia ze s. 34, 35, 37. 

Edukacja matematyczna: ćw. s. 26 i 27.                                                    

Piątek 

Edukacja polonistyczna: przeczytaj proszę o 

kompozycjach kwiatowych – podręcznik s. 54-

55. Utrwal proszę wiadomości na temat pisowni 

wyrazów wielką literą. W kartach pracy wykonaj 

ćw. ze s. 38, 39. 

Edukacja matematyczna: ćw. s. 38 i 39. 

Zachęcam Was również do wykonania zadań 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9JJyfnbY6g
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dodatkowych znajdujących się w karcie pracy 

polonistycznej i matematycznej. 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. 

p. J. Wądołowska 

 

Język polski kl. IV – 18.05.2020 r. 

 Temat: Wypowiedzenie i jego części: 

podsumowanie 

Otwórzcie podsumowanie rozdziału 7 ze 

strony 304. 

Wykonajcie test uważnie,  bo niedługo 

będziecie pisać test (poniedziałek 24.05.2020 

r.) z rozdziału 7  

18.05.2020 r. II lekcja 

Temat: Przedstawiamy fragment poznanego 

utworu w formie komiksu. 

Otwórzcie podręcznik na stronie 299 i 

przeczytajcie opowiadanie. 

Ułóż plan wydarzeń do poznanego 

opowiadania. 

Wykonaj ćwiczenie 3 ze strony 302. 

 

Język polski kl. IV- 19.05.2020 r. 

Temat: "Ronja córka zbójnika"Astrid Lingren-

świat przedstawiony. 

Wymień elementy realistyczne i fantastyczne 

świata przedstawionego, które z nich są 

najbardziej niezwykłe? 

Przypomnij sobie biografię autorki - Astrid 

Lindgren oraz jej najważniejsze utwory. 

20.05.2020 r. 

Temat: Utrwalamy wiadomości z ortografii. 

Kliknij w link i wykonaj zadanie (dobrej 

zabawy) 

http://pisupisu.pl/klasa4/u-i-o-wybierz-puzzle-

nowe-slowa 

Moi drodzy, zacznijcie czytać lekturę  

„Tajemniczy ogród” – Frances Burnett, 

zaczniemy omawiać lekturę uzupełniającą na 

początku czerwca 

21.05.2020 r. 

Temat: Mój ulubiony bohater literacki. 

Zastanówcie się moi drodzy jaki jest wasz 

bohater literacki, z poznanych utworów. 

Zapiszcie w zeszycie jego opis, z uzasadnieniem 

swojego wyboru. 

Możecie wykonać rysunek plastyczny 

przedstawiający bohatera i wysłać go na ocenę 

 

p. Zofia Polkowska  

Matematyka – kl. IV- 18.05.20 

Temat: Obliczanie pola powierzchni 

prostopadłościanu.- zadania praktyczne. 

- wykonaj zadanie 6 ,7 i 9 str.237(podręcznik) 

Matematyka kl. IV –19.05.2020 r. 

Temat:  Prostopadłościany – zadania 

utrwalające. 

- rozwiązać z podręcznika zadania: 1,2,3 i 4 

str.239 

Matematyka kl. IV–20.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

”Prostopadłościany”. 

- rozwiązać z podręcznika zadania: 7 i 8 

str.240 

- ustnie rozwiązać zadania „Sprawdź siebie” 

Przyroda kl. IV– 19.05.2020 r. 

Temat: Warunki życia na lądzie. 

- przeczytać temat z  podręcznika str.177-1  

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

str. 108 i 109. 

- zróbcie zdjęcia lub skan ćwiczenia str.101 i 102  

proszę przesłać na adres  polkowskasala3@wp.pl 

 do oceny (do 20.05.2020 r.). 

Przyroda kl.IV – 22.05. 2020 r. 

Temat: Las ma budowę warstwową. 

- przeczytać temat z podręcznika str. 181-186 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu(W lesie. Pory roku w lesie.) 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.110, 

111 i  zad.6 str.112 

http://pisupisu.pl/klasa4/u-i-o-wybierz-puzzle-nowe-slowa
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str.240 i 241 

- zróbcie zdjęcia lub skan ćwiczenia str.42,43, 

44 i   proszę przesłać na adres  

polkowskasala3@wp.pl 

 do oceny (do 22.05.2020 r.). 

Matematyka kl.IV – 22.05.2020 r. 

Temat: Ułamki o mianowniku:10.100, 1000. 

- przeczytać informacje z podręcznika 

str.242,243 i 244 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie( ułamki o 

mianowniku:10,100,1000. Zapisywanie i 

odczytywanie liczb dziesiętnych) 

- rozwiązać zadania:1, 2 i 3 str.244 oraz zad. 

4 str.245(podręcznik) 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zad.1 i 2 str.52 

i 53 

Godzina wychowawcza kl. IV – 

Temat: Moje ulubione książki i czasopisma. 

- obejrzyj 

https://biblioteka.pl/artykul/Aktualizacja-

Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587 

 

Matematyka kl.V – 18.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

„Pola figur płaskich”. 

- rozwiązać zadania: 3,4,5,6, i 7 str.238 

Matematyka kl.V – 19.05.2020 r. 

Temat: Ułamek jako procent. 

- przeczytaj informacje  i przykład 1 z 

podręcznika str.241 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszyć(Procenty w życiu codziennym). 

- rozwiązać zadania: 1,2,3,4 i 243 

Matematyka kl.V- 20.05.2020 r. 

Temat: Zamiana ułamków na procenty. 

- przeczytać z podręcznika przykład 2,3 i 4 

str.242 i 243 

- rozwiązać zadania: 6 str.243, 7,8,9,10 i 11 

str.244 

Matematyka kl.V- 21.05.2020 r. 

Temat: Obliczanie procentu danej wielkości. 

-przeczytać informacje z podręcznika ze 

str.245 i 246 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Obliczanie procentu danej liczby) 

- rozwiązać zadania: 1 str.247, 2, 4,5 str.248 

Matematyka kl.V – 22.05.2020 r. 

Temat: Obliczanie procentu danej wielkości – 

rozwiązywanie zadań praktycznych. 

- przeczytać z podręcznika przykład 3 str.247 

- rozwiązać zadania: 6 i7  str.248 

- wykonać zadania: 9,10 i 11 str.249 

Geografia kl. V- 19.05.2020 r. 

Temat: Krajobraz tajgi-klimat, rośliny i 

zwierzęta oraz życie mieszkańców. 

- przeczytać temat z podręcznika str.142-145 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Tajga. Przyroda tajgi) 

- w zeszycie wypisać cechy klimatu tajgi oraz 

charakterystyczne rośliny i zwierzęta. 

- zróbcie zdjęcia lub skan ćwiczenia str.80 i 81 i  

proszę przesłać na adres  polkowskasala3@wp.pl 

  do oceny (do 22.05.2020 r.). 

 

 
Geografia kl.VI – 22.05.2020 r. 

Temat: Relacje Polski z sąsiadami. 

- przeczytać temat z podręcznika str. 168-172 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze str.101 

i 102 

- wykonać w zeszycie przedmiotowym 

ćwiczenie 3 i 4 str.165(podręcznik) zróbcie 

zdjęcia lub skan ćwiczenia 3 i4 str.165 i proszę 

przesłać na adres  polkowskasala3@wp.pl 

  do oceny (do 22.05.2020 r.). 

 

Geografia kl. VIII- 18.05.2020 r. 

Temat: Położenie geograficzne i podział Oceanii. 

- przeczytać temat z podręcznika str.159- 161. 

- w zeszycie zapisać podział Oceanii 

- wykonać z w zeszycie ćwiczeń zad. 4,5,6 i7  

str.72 i 73 

mailto:polkowskasala3@wp.pl
https://biblioteka.pl/artykul/Aktualizacja-Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587
https://biblioteka.pl/artykul/Aktualizacja-Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587
mailto:polkowskasala3@wp.pl
mailto:polkowskasala3@wp.pl


 

Matematyka kl. VII – 18.05.20 

Temat: Rodzaje graniastosłupów – 

rozwiązywanie zadań. 

- przeczytać informacje ze str.251 

- rozwiązać zadania: 11 str.250, 

 zad.14 str.252(zapisać obliczenia), 

 zad. 15 i 16 str.252 

Matematyka kl. VII- 19.05.2020 r. 

Temat: Rysowanie i obliczanie pól 

przekrojów graniastosłupów. 

- przeczytać informacje ze str.253 w 

podręczniku 

 - rozwiązać zadania: 1 i 2 str.254 

Matematyka kl. VII - 20.05.2020 r. 

Temat: Przekroje graniastosłupów – 

rozwiązywanie zadań. 

- rozwiązać zadanie 3 i 4 str.254 

Matematyka kl. VII-21.05.2020 r. 

Temat:  Pole powierzchni prostopadłościanu i 

sześcianu. 

- przeczytać informacje z podręcznika str.255 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Pole powierzchni 

prostopadłościanu i sześcianu) 

- rozwiązać zadania:1,2, 3, 5 i 6 str.256(tylko 

obliczenia bez wykonywania modeli) 

Matematyka kl.VII-22.05.2020 r. 

Temat:Obliczanie pola powierzchni 

prostopadłościanu i sześcianu. 

- rozwiązać zadnia: 7,8 9 i 10 str.257 

Geografia kl. VII –  18.05 2020 r. 

Temat: Środowisko przyrodnicze województwa 

podlaskiego. 

- przeczytać temat str.198-200 w podręczniku 

- skorzystaj ze stron internetowych  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dz

two_podlaskie 

https://pl.wikivoyage.org/wiki/Wojew%C3%B3

dztwo_podlaskie 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.121 

 

Geografia kl. VII - 21.05.2020 r. 

Temat: Województwo podlaskie- ludność i 

gospodarka. 

file:///C:/Users/ppe-

user/Downloads/PAIH_Atrakcyjnosc%20inwest

ycyjna%20wojewodztw_podlaskie1.pdf 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie 4 str.122 

 zróbcie zdjęcia lub skan ćwiczenia str.121 i 122  

proszę przesłać na adres  polkowskasala3@wp.pl 

  do oceny (do 22.05.2020 r.). 

 

                                              

                                                  Ks. W. Gromadzki 

Religia kl. IV- 20.05.  

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 

VI (Szlak nowego życia). Powtórz 

wiadomości (podręcznik, zeszyt ćwiczeń). Na 

podpisanej kartce napisz odpowiedzi do pytań 

na s. 126 (pełnymi zdaniami, nie tylko a, b 

czy c). Zrób zdjęcie i prześlij (na oceny): 

witold.gromadzki@gmail.com 

Termin: do 25 maja. 

21.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

55: „Na rozstaju dróg – przydrożne krzyże i 

kapliczki” (ss. 128 – 129). Zapoznaj się z 

mapką w lewym górnym rogu (s. 128). 

Zapamiętaj nazwy miast na mapie. Gdzie w 

Twojej miejscowości znajduje się przydrożny 

krzyż, kapliczka? Może stoi przy Twoim 

Religia kl. VI- 20.05. Temat: Powtórzenie 

wiadomości z rozdziału VI (Kościół wspólnotą 

aż po niebieskie Jeruzalem). Powtórz 

wiadomości z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. 

WYPEŁNIJ test z podręcznika s. 168. Zrób 

zdjęcie i prześlij (ocena): 

witold.gromadzki@gmail.com 

Termin: do 25 maja. 

21.05. Temat: „Św. Jan Pawel II na Ziemi 

Łomżyńskiej”. Wysłuchaj homilii św. Jana 

Pawła II, wygłoszonej w Łomży 4 czerwca 1991 

r.: 

https://www.youtube.com/watch?v=yFsXfB9Hij

4 

Czy słowo Papieża pozostaje aktualne? Na ile 

dzisiaj może budować rodziny i społeczeństwo? 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie
https://pl.wikivoyage.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie
https://pl.wikivoyage.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie
file:///C:/Users/ppe-user/Downloads/PAIH_Atrakcyjnosc%20inwestycyjna%20wojewodztw_podlaskie1.pdf
file:///C:/Users/ppe-user/Downloads/PAIH_Atrakcyjnosc%20inwestycyjna%20wojewodztw_podlaskie1.pdf
file:///C:/Users/ppe-user/Downloads/PAIH_Atrakcyjnosc%20inwestycyjna%20wojewodztw_podlaskie1.pdf
mailto:polkowskasala3@wp.pl
mailto:witold.gromadzki@gmail.com
mailto:witold.gromadzki@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=yFsXfB9Hij4
https://www.youtube.com/watch?v=yFsXfB9Hij4


 

domu? Dlaczego ludzie stawiają kapliczki 

przy swoich domach? Jak należy się 

zachować mijając taką kapliczkę? 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

112 – 113. DLA CHĘTNYCH: Naucz się 

piosenki „Matko, która nas znasz”: 

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

YySCU 

Religia kl. V-   
20.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

59: „Dobry pasterz – św. Stanisław ze 

Szczepanowa” (ss. 132 – 133). Obejrzyj 

krótki filmik biograficzny:  

https://www.youtube.com/watch?v=c7wCnrN

E6dQ 

Dlaczego król podniósł zbrodniczą rękę na 

biskupa? Jakie były zasługi św. Stanisława? 

Co to jest ekskomunika? WYPEŁNIJ 

polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 120 – 121. 

Zrób zdjęcie 121 i prześlij (ocena): 

witold.gromadzki@gmail.com 

 Termin: do 22 maja. 

21.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

60: „Troskliwa królowa – św. Jadwiga” (ss. 

134 – 135). Obejrzyj krótki film: 

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

3X4 

Zapoznaj się z życiorysem św. Jadwigi. Jakie 

są jej zasługi dla Polski i Kościoła? Jakie z 

nich przyczyniły się do wyniesienia na 

ołtarze? WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie 

ćwiczeń ss. 122 – 123. 

 

 

 

 

 

Czy jest adresowane także do ludzi młodych? 

Religia kl. VII- 20.05.  

Temat: „Św. Jan Pawel II na Ziemi 

Łomżyńskiej”. Wysłuchaj homilii św. Jana 

Pawła II, wygłoszonej w Łomży 4 czerwca 1991 

r.: 

https://www.youtube.com/watch?v=yFsXfB9Hij

4 

Czy słowo Papieża pozostaje aktualne? Na ile 

dzisiaj może budować rodziny i społeczeństwo? 

Czy jest adresowane także do ludzi młodych? 

21.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 42: 

„Kościół w okresie niewoli narodowej” (ss. 136 

– 138). PRACA DOMOWA: Zad. 1/138 (CV 

jednej wybranej postaci). Zrób zdjęcie i wyślij 

(ocena): witold.gromadzki@gmail.com 

 Termin: do 25 maja. 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania 

(zestaw ppt.). 
Religia kl. VIII- 20.05. Temat: „Św. Jan Pawel 

II na Ziemi Łomżyńskiej”. Wysłuchaj homilii 

św. Jana Pawła II, wygłoszonej w Łomży 4 

czerwca 1991 r.: 

https://www.youtube.com/watch?v=yFsXfB9Hij

4 

Czy słowo Papieża pozostaje aktualne? Na ile 

dzisiaj może budować rodziny i społeczeństwo? 

Czy jest adresowane także do ludzi młodych? 

21.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 42: 

„Spór o ewangeliczne ubóstwo. Aktualność idei 

franciszkańskiej” (ss. 138 – 140). Obejrzy krótki 

film: 

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

3U 

Zapoznaj się z terminami: nędza materialna, 

nędza moralna, nędza duchowa. Z czego 

wynikają te rozróżnienia? Dlaczego św. 

Franciszek z Asyżu jest przywoływany przy tych 

zagadnieniach? Czy jego życie nadal stanowi 

punkt odniesienia? 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania 

(zestaw ppt.). 

p. A.  Kaliszewska 

 

Język angielski kl. IV – 19.05.20 

Pets in the U.K.". Przeczytaj tekst na str.106 

w podr. i wykonaj ćw. 3,4 na str107. 

Rozwiązanie zapisz do zeszytu. 

21.05.20 

Język niemiecki kl. VII – 19.05.20 

" Jedzenie i picie". Powtórz słownictwo ze str.98 

w podr.Przeczytaj i przetłumacz ćw.2 na str.99 w 

podręczniku. 

20.05.20 

https://www.youtube.com/watch?v=dsv_WBYySCU
https://www.youtube.com/watch?v=dsv_WBYySCU
https://www.youtube.com/watch?v=c7wCnrNE6dQ
https://www.youtube.com/watch?v=c7wCnrNE6dQ
mailto:witold.gromadzki@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=PoZe_c_i3X4
https://www.youtube.com/watch?v=PoZe_c_i3X4
https://www.youtube.com/watch?v=yFsXfB9Hij4
https://www.youtube.com/watch?v=yFsXfB9Hij4
mailto:witold.gromadzki@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=yFsXfB9Hij4
https://www.youtube.com/watch?v=yFsXfB9Hij4
https://www.youtube.com/watch?v=uPthRYkTz3U
https://www.youtube.com/watch?v=uPthRYkTz3U


 

" My pet". Powtórz słownictwo do Unit 7. 

Wykonaj ćw.11 na str.105.( na ocenę). Napisz 

o swoim ulubionym zwierzaku. 

22.05.20 

" World blog". Wykonaj ćw. 1,2,3,4 na str.67 

w zeszycie ćwiczeń. 

Język angielski kl. V( grupa2) –18.05 

" What time does it arrive?.Przeczytaj dialog 

na str.100 w podr. i wykonaj ćw.2,3,4 na tejże 

stronie. Naucz się słówek Lesson7.4 na 

str.103 w podręczniku i wykonaj ćw.1,3 na 

str.63 w zeszycie ćwiczeń 

20.05.20 – 

"Aktywności wakacyjne." Naucz się słówek 

Lesson 7.3 na str.103 w podr. i wykonaj ćw.1 

na str.64 w zeszycie ćwiczeń. 

21.05.20 

" Antarctic Adventure". Naucz się słówek  

Lesson 7.5 na str. 103 w podręczniku. 

Przeczytaj tekst na str.101 w podr. i wykonaj 

ćw.3 na str.101 w podr. oraz ćw. 3 na str.64 w 

zeszycie ćwiczeń. 

Język angielski kl. VI – 20.05.20 

" A recipe". Przepis na ulubione danie. 

Wykonaj ćw.1,3,4,5 w zeszycie ćwiczeń na 

str.55. 

21.05.20 

Revision Unit 6. Przeczytaj teksty na str.58 w 

zeszycie ćwiczeń i wykonaj ćw.1,2,3 na tejże 

stronie 

22.05.20 

Powtórzenie wiadomości. Unit 6. Powtórz 

słownictwo, związane z gotowaniem i 

wykonaj ćw.7 na str.59 w zeszycie ćwiczeń. 

" Warzywa i owoce". Naucz się słówek ze 

str.102 w podr. i zapisz je do zeszytu wraz z 

tłumaczeniem.. Posłuchaj płyty CD51 i wykonaj 

ćw.9a na str.103 w podr. 

Język niemiecki kl. VIII – 19.05.20 

Zdrowie. Układamy dialogi. Wykonaj ćw.21 na 

str.83 w zeszycie ćwiczeń. 

21.05.20 

" Zdrowy tryb  życia." Wykonaj ćw. 22 w 

zeszycie ćwiczeń na str.84, przetłumacz zdania. 

p. M. Chrostowska 

 
Historia kl. IV  
Temat: Solidarność i jej bohaterowie. 

•Na podstawie podręcznika s. 142 oraz 

udostępnionego materiału na epodreczniki.pl 

(link: https://epodreczniki.pl/a/powstanie-

solidarnosci-i-stan-wojenny/D1CygZdik) 

uzupełnij zeszyt ćwiczeń. 

Historia kl.V  
Temat: Unia polsko-litewska. 

•Na podstawie podręcznika s. 208 oraz 

udostępnionego materiału na epodreczniki.pl  

(link: https://epodreczniki.pl/a/droga-do-unii-

realnej/DB6cUAxPR) 

 uzupełnij zeszyt ćwiczeń. 

Historia kl. VII  
Temat: Wybory parlamentarne i konstytucja 

marcowa. 

•Na podstawie podręcznika s. 235 oraz 

udostępnionego materiału na epodreczniki.pl 

(link : https://epodreczniki.pl/a/walka-o-ksztalt-

polityczny-panstwa-polskiego-konstytucja-

marcowa/D1DjYqYoa) 

 uzupełnij zeszyt ćwiczeń. 

•Praca domowa: na podstawie informacji 

udostępnionych na powyższej stronie napisz: 

Jakie zmiany ustrojowe wprowadzono przy 

pomocy konstytucji marcowej? 

Historia  kl. VIII  

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/D1CygZdik
https://epodreczniki.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/D1CygZdik
https://epodreczniki.pl/a/droga-do-unii-realnej/DB6cUAxPR
https://epodreczniki.pl/a/droga-do-unii-realnej/DB6cUAxPR
https://epodreczniki.pl/a/walka-o-ksztalt-polityczny-panstwa-polskiego-konstytucja-marcowa/D1DjYqYoa
https://epodreczniki.pl/a/walka-o-ksztalt-polityczny-panstwa-polskiego-konstytucja-marcowa/D1DjYqYoa
https://epodreczniki.pl/a/walka-o-ksztalt-polityczny-panstwa-polskiego-konstytucja-marcowa/D1DjYqYoa


 

•Posłuchaj opowiadania: Opowiadanie 

Decyzja Królowej 

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

5-p4649 

Historia kl.VI 

Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe – unia 

lubelska. 

•W ramach powtórzenia wykonaj polecenia 

na udostępnionym materiale na stronie 

epodreczniki.pl (link: 

https://epodreczniki.pl/a/droga-do-unii-

realnej/DB6cUAxPR). 

Temat: Świat w erze globalizacji. 

•Na podstawie podręcznika s. 257 oraz 

udostępnionego materiału epodreczniki.pl ( link: 

https://epodreczniki.pl/a/globalna-wioska-w-

obliczu-zagrozen/Dvh06IC4E) 

 uzupełnij zeszyt ćwiczeń. 

Praca domowa: na podstawie informacji 

udostępnionych na powyższej stronie napisz : 

Jakie skutki niesie za sobą globalizacja? ( do 

25.05.2020r. mchrostowska0@gmail.com 

 

p. M. Tomasiewicz  

J. Angielski kl. V- 19.05.20 

TEMAT:  Powtórzenie słownictwa z 

rozdziału 7. 

Z podręcznika strona 104  wykonaj ćwiczenie 

1( wykreśl to co nie pasuje ) i 2 ( zakreśl to co 

pasuje) oraz ćwiczenie 4 

J. Angielski kl. V – 20.05.20 

TEMAT: Praca z tekstem -Night Owl. 

Z podręcznika na stronie 105 przeczytaj tekst 

Night Owl, wykonaj zadanie 9 - wybierz 

poprawną odpowiedz do tego tekstu. 

słowniczek: awesome experience - wspaniałe 

doświadczenie, youth club - klub dla 

młodych, adventure - przygoda. 

J. Angielski kl. V – 21.05.20 

TEMAT: Co pamiętam z rozdziału 7? 

Z Workbooka wykonaj ćwiczenia: 1,2,3,4 

strona 66 

J. Angielski kl. VIII- 18.05.20 

TEMAT: Utrwalenie słownictwa z rodziału7 - 

A clear message 

Workbook wykonaj ćwiczenia 1,2 strona 84, 

odpowiedzi możesz przesłać mailem do 19.05 

( nie na ocenę). 

J. Angielski kl. VIII- 19.05.20 

TEMAT: Utrwalenie zagadnień 

gramatycznych z rozdziału 7. 

Z Workbooka wykonaj zadania 3/84 i 5/84 - 

odpowiedzi możesz przesłać mailem w celu 

sprawdzenia ( nie na ocenę) - do 20.05 

J. Angielski kl. VIII – 20.05.20 

TEMAT: Ćwiczenia typu egzaminacyjnego 

Wykonaj z Workbooka ćwiczenia: 2,3, 4 

strona 85 

J. Angielski kl. VIII- 21.05.20 

Technika kl. IV- 
TEMAT: Etapy procesu produkcji szkła. 

Na Youtube obejrzyj krótki film ( ok 10minut): 

LEŚNA HUTA. Ręczne formowanie szkła. 

Następnie odpowiedz na pytania do filmu: 

Czego potrzebowano do wyrobu szkła? Co to 

jest piszczel i do czego służy? 

Technika kl. V- Karta pracy w załączniku. 

Technika kl. VI- Karta pracy w załączniku. 

 
Godzina Wychowawcza kl. VII-  

TEMAT: Co wiem o Polsce? Quiz 

https://www.szkolneinspiracje.pl/quiz-o-polsce/ 

 

https://gwo.pl/opowiadania-historyczne-klasa-5-p4649
https://gwo.pl/opowiadania-historyczne-klasa-5-p4649
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https://epodreczniki.pl/a/globalna-wioska-w-obliczu-zagrozen/Dvh06IC4E
https://epodreczniki.pl/a/globalna-wioska-w-obliczu-zagrozen/Dvh06IC4E
mailto:mchrostowska0@gmail.com
https://www.szkolneinspiracje.pl/quiz-o-polsce/


 

Sprawdzian  po rozdziale 7- karta pracy w 

załączniku 

J. Angielski kl. VII – 20.05.20 

TEMAT: Utrwalenie materiału z rozdziału 7. 

Podręcznik strona 90 wykonaj ćwiczenia 

utrwalające słownictwo: 1,2.Odpowiedzi 

prześlij mailem do 22.05 ( nie na ocenę). 

J. Angielski kl. VII –  21.05.20 

TEMAT: Co pamiętam z rozdziału 7? 

Z Workbooka wykonaj ćwiczenia: 1,2,3,4 

strona 66 

J. Angielski kl. VII – 21.05.20 

TEMAT: Check yourself - sprawdź co 

pamiętasz. 

Workbook strona 84 zadanie 1,2,4 - tu należy 

wpisać przymiotniki w stopniu wyższym lub 

najwyższym. 

J. Angielski kl. VII –  22.05.20 

TEMAT: Środki językowe - ćwiczenia 

Z workbooka na stronie 84 wykonaj 

ćwiczenia 5,6, a ze strony 85 ćwiczenie 2. 

 

p. E. Sacha 
 

Muzyka kl.IV -22.05.20 

Temat: Wielkie plany dla każdej mamy.  

Naucz się pięknej piosenki dla mamy - 

„Mamo, mamo” - 

https://youtu.be/QhYxYdYOYvI 

Muzyka kl. V- 19.05.20 

Temat: Temat: Cechy oberka w piosence i 

utworze muzycznym.  

Zaloguj się na https://epodreczniki.pli 

zapoznaj się z materiałem dotyczącym 

oberka.  Wykonaj polecenia 1 i 2  do 

22.05.2020 r. 

Muzyka kl. VI- 20.05.20 

Temat: Ćwiczenia notacji muzycznej.  

Zapoznaj się z piosenką s. 96 -97 w 

podręczniku. Napisz w zeszycie do nut 1,3-4 

pięciolinię. Zrób zdjęcie zapisu i prześlij do 

nauczyciela przedmiotu. Termin do 

22.05.2020r. 

Muzyka kl. VII -18.05.2020 

Temat: Muzyka z humorem. Nauka piosenki 

„Ach! Jak przyjemnie”.  

Podręcznik s. 106 – 107. Link do piosenki: 

https://youtu.be/rs-nerxzTrE. 

 W zeszycie do nut przepisz 3 pierwsze 

pięciolinie – s. 106. Zrób zdjęcie i prześlij do 

Plastyka kl. IV- 20.05.20 

Temat:  Każda epoka ma swój język – czytanie 

dzieł malarstwa. 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, 

zapoznaj się  z udostępnionym materiałem i 

wykonaj zadania z tego tematu do 22.05.2020 r. 

Plastyka kl. V -22.05.20 

Temat: Temat: Znani polscy ilustratorzy książek 

dla dzieci.  

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, 

 zapoznaj się z udostępnionym materiałem i 

stwórz ilustrację do ostatnio przeczytanej książki 

na kartce formatu A – 4. Zrób zdjęcie pracy i 

prześlij do nauczyciela przedmiotu w terminie do 

28.05.2020r.    

Plastyka kl. VI – 18.05.2020 

Temat:Bogactwo ornamentu – projekt 

ornamentu. 

Na podstawie wiadomości z podręcznika  s. 90 – 

93 stwórz własny ornament dekoracji 

okazjonalnej np. kartki na Dzień Matki.  Zrób 

zdjęcie pracy i prześlij do nauczyciela 

przedmiotu do 22.05.2020r. 

Plastyka kl. VII- 20.05.20 

Temat: Rodzaje filmu, film animowany. 

 Przeczytaj w podręczniku s. 86 – 88. W 

https://youtu.be/QhYxYdYOYvI
https://epodreczniki.pl/
https://youtu.be/rs-nerxzTrE
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/


 

nauczyciela przedmiotu. Termin do 

22.05.2020r.   

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII- 

19.05.20 

Temat:Wpływ substancji promieniotwórczych 

na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę. 

Przeczytaj temat z książki i przepisz do 

zeszytu podsumowanie.   

zeszycie odpowiedz na pytanie 1 e s. 88. 

Godzina wychowawcza kl. V- 18.05.20 

Temat: Warto dbać  o swoje bezpieczeństwo w 

sieci.  

Przeczytaj– link https://sieciaki.pl/warto-

wiedziec/zasady-bezpieczenstwa. 

Obejrzyj bajkę nr 3 zamieszczoną na stronie 

naszej szkoły. 

 

p. M. Mrozek 
 

Biologia kl. VI  - 18.05.2020r. 

Temat: Charakterystyczne cechy ssaków. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.131-133; 

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

str. 106-107); 

- dla chętnych polecam stronę: 

https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D18sT1ZyF 

Biologia kl. V- 22.05.2020r. 

Temat: Budowa i rola mchów w przyrodzie i 

dla człowieka. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 115-120; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (zdefiniuj 

mszaki, opisz budowę zewnętrzną mchu); 

- wykonaj zadanie z zeszytu ćwiczeń zad. 1-3 

str. 79-80; 

Biologia kl. VIII - 22.05.2020r. 

Temat: Sprawdzamy własną wiedzę z działu: 

„Ekologia”. 

- wykonaj zadania w podręczniku str. 132-

134. (odpowiedzi wpisz do zeszytu); 

- zadania z działu „Ekologia”, prześlę na 

wasze emaile 21.05.2020r. 

- dla chętnych polecam stronę: 

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

pokarmowe-w-ekosystemie/DEvAGg30I 

Biologia kl. VII - 18.05.2020r. 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i 

umiejętności z działu: „Regulacja nerwowo-

hormonalna”. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 190; 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-5 str.96-

97; 

- informację na temat sprawdzianu prześlę wam 

na emaila; 

- dla chętnych polecam stronę: 

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

nerwowy/D10MW9iVy 

Biologia kl. VII - 19.05.2020r. 

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku. 

- przeczytaj tekst z podręcznika str. 195-199; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (zdefiniuj 

pojęcia: narządy zmysłów, bodziec, akomodacja 

  oka, narysuj i opisz budowę oka); 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń (zad.1-5 

str.98-99). 

 

 

p. B. Eska 
 

Chemia kl. VII–19.05.2020r. 

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków. 

- podręcznik str.209 i 210, 

- zeszyt ćwiczeń str.108, 

- podręcznik str.210 – zadanie 1,2 – zadania 

te przesyłamy do sprawdzenia – termin do- 

22.05.2020r. 

zaloguj się na e podręczniki 

https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---ich-

budowa-i-otrzymywanie/D1F3LscyE 

Chemia kl. VII – 22.05.2020r. 

Chemia kl. VIII – 19.05.2020r. 

Temat: Białka – skład pierwiastkowy, rodzaje, 

właściwości i zastosowanie. 

- podręcznik str.196 – 200, 

-zeszyt ćwiczeń str.112, 

- zaloguj się na e podręczniki 

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

budowa/D1GxRoLpt 

Chemia kl. VIII – 22.05.2020r. 

Temat: Białka – rozwiązywanie zadań w 

zeszycie ćwiczeń. 

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zasady-bezpieczenstwa
https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zasady-bezpieczenstwa
https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D18sT1ZyF
https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/DEvAGg30I
https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/DEvAGg30I
https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy
https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy
https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---ich-budowa-i-otrzymywanie/D1F3LscyE
https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---ich-budowa-i-otrzymywanie/D1F3LscyE
https://epodreczniki.pl/a/bialka---budowa/D1GxRoLpt
https://epodreczniki.pl/a/bialka---budowa/D1GxRoLpt


 

Temat: Wodorotlenek sodu – budowa, 

właściwości ,otrzymywanie i zastosowanie. 

- podręcznik str.211 – 215, 

- zeszyt ćwiczeń str.109,110. 

 

- zeszyt ćwiczeń str.113 – 115, 

- podręcznik str.201 – zadanie 2, 

- do sprawdzenia przesyłamy zadania ze strony 

115 zeszyt ćwiczeń i zadanie 2/201 -podręcznik,  

   termin do 24.05.2020r. 

 

p. S. Modzelewski 

Wdżwr, kl. VII – Karta pracy w załączniku Wos,  kl. VIII- Karta pracy w załączniku 

 

p. K. Tarasko 
 

 

18.05 (poniedziałek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Opisywanie ostrosłupów- ćwiczenia. 

 

https://epodreczniki.pl/ 

W ćwiczeniu zadania ze strony 70 i 71 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Sprawdź, czy potrafisz – prawdopodobieństwo. 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.228 Sprawdź czy potrafisz  (podręcznik)  

 

Kl. VIII Informatyka 

Temat: Planowanie i dokumentowanie wycieczki z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, 

publikowanie trasy wycieczki w internecie. 

 https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VII Informatyka 

Temat: Łączenie różnych elementów w jeden obraz, dodawanie do obrazu warstw tekstowych, 

wypełnianie dowolnym wzorem czcionki w tekście. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Blaski i cienie internetu- program do prezentacji https://epodreczniki.pl/ 

 

19.05 (wtorek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości o ostrosłupie. 

 

Ćwiczenia strona 72-73 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Zadania egzaminacyjne – zadania na https://quizizz.com/join/ i https://epodreczniki.pl/   

 

 

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


 

Kl. V Informatyka 

Temat: Blaski i cienie internetu- program do prezentacji https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat:  Fale elektromagnetyczne. Rodzaje i przykłady zastosowań prezentacje. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Przeczytać temat w podręczniku 

Wykonać prezentację lub referat o falach elektromagnetycznych. 

 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej prezentacje. 

https://epodreczniki.pl/ 

Przeczytać podręcznik str 216-219 

 

Wykonać prezentację lub referat na podany temat. 

 

20.05 (środa)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Ostrosłupy – podsumowanie wiadomości i umiejętności. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kartkówka o ostrosłupach na https://quizizz.com/join/ 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Zadania egzaminacyjne. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. IV Informatyka 

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

https://epodreczniki.pl/ 

 

21.05 (czwartek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Powstawanie brył obrotowych. 

Przeczytaj temat w podręczniku str. 233 - 237 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.238  (podręcznik)  

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Zadania egzaminacyjne.  

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

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat: O zjawiskach magnetycznych – powtórzenie wiadomości. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

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

 

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


 

22.05 (piątek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Przykłady brył obrotowych. 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie ćwiczeń ze str.73, 74 i 75 

 

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 - 

podsumowanie. 

 

https://epodreczniki.pl/ 

Przeczytać temat podręcznik str 211-215 

W zeszycie zadania ze str.222  (podręcznik)(pisemnie) 

 

Informatyka Klasa VI 

Temat: Zawody, w których niezbędne są kompetencje informatyczne 

https://epodreczniki.pl/ 

 

 

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