
 

Religia kl. 1 – p. A. Domurat 21.04.20 

Temat: Świętujemy zmartwychwstanie Jezusa 

Pokoloruj obrazek str. 82. Wklej naklejkę 

zmartwychwstałego Jezusa str. 83. 

23.04.20 

Temat: Radośnie śpiewamy ,,Alleluja”. 

Pokoloruj rysunek str. 84 i prześlij zdjęcie na 

adres: przytuly.szkola@gmail.com  

Edukacja muzyka- p. E. Sacha 20.04.20r. 

Temat:  Poznanie instrumentów dętych 

drewnianych – flet prosty i flet poprzeczny.  

Podręcznik  s. 83. 

Edukacja plastyczna -23.04.20r. 

Wykonaj  pracę plastyczną - „Wiosenny 

obraz” 

Potrzebne materiały: papierowy talerzyk – 

możesz zrobić na kartce formatu       A – 4, 

farba zielona i niebieska, brązowa włóczka, 

popcorn lub kuleczki z waty, klej. 

Wykonanie: środek papierowego talerzyka 

lub kartki malujemy niebieską (jedną połowę) 

i zieloną farbą (drugą połowę). Z brązowej 

włóczki formujemy    i przyklejamy drzewo. 

Z popcornu lub kulek z waty przyklejamy na 

drzewo rozwijające się kwiaty. 

Edukacja wczesnoszkolna-  kl. I p. B. 

Mieczkowska 

Poniedziałek 20.IV.2020 

Podręcznik str.68,69.Przeczytaj wiersz pt. 

„Paliwo”, naucz się wybranej zwrotki wiersza na 

pamięć. 

Edukacja polonistyczna ćwiczenie str. 66 i 67. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie str. 74 i 75. 

Wtorek 21.IV.2020 r, 

Podręcznik srt.70- przeczytaj z pomocą rodziców 

lub rodzeństwa tekst pt. ”Dziwna babcia „ i 

porozmawiajcie o nim. 

Edukacja polonistyczna ćwiczenie str. 66 i 67 

NA OCENĘ ĆW. 5 str.67. 

Edukacja matematyczna- gry edukacyjne online 

np. matematyczne zoo- obliczenia pieniężne. 

Środa 22.IV.2020 r. 

Podręcznik srt.72 i 73- przeczytaj tekst i 

odpowiedz na pytanie 2 ze str.73 w zeszycie . 

Edukacja polonistyczna ćwiczenie str. 68 i 69. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie str.70 i 71. 

Zadania na ocenę :edukacja matematyczne : 

str.72 zadanie 2 . 

Edukacja przyrodnicza : wykonaj rysunek na 

temat: „Jak dbasz o zdrowie?”. 

Czwartek 23.IV.2020 

Podręcznik str. 75- przeczytaj tekst i opowiedz 

ustnie na pytania pod nim. 

Edukacja polonistyczna ćwiczenie str.70 i 71. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie str. 74- dla 

chętnych str.75 i 76. 

Piątek 24.IV.2020 

Podręcznik str.80 . Przeczytaj tekst i podkreśl w 

nim wszystkie czynności. 

Edukacja polonistyczna ćwiczenie str. 72 i 73. 

Edukacja matematyczna ćwiczenia str. 77 i 78. 

Edukacja techniczna: wykonaj z niepotrzebnej 

skarpetki, waty , guzików oraz włóczki 

maskotkę –przytulankę na smutniejsze dni. 

Pozdrawiam cieplutko – wasza wychowawczyni 

                                                   B. Mieczkowska 

Religia kl. 2 – p. A. Domurat  20.04.20 

Temat: Wigilia Paschalna początkiem radości 

zmartwychwstania  

Pokoloruj str 73.Narysuj na str. 72 swój 

koszyk ze święconką i prześlij zdjęcie na 

adres: przytuly.szkola@gmail.com 

24.04.20 

Temat: Wielkanoc – Niedziela 

Zmartwychwstania Pańskiego 

Edukacja wczesnoszkolna klasa II – p. E. 

Ziółek 

Kochani Uczniowie i Rodzice! 

Bardzo proszę o opanowanie przez dzieci 

tabliczki mnożenia w zakresie 80 (dochodzi 

tabliczka na 8).  

W tym tygodniu zwracam się z prośbą o 

wykonanie następujących zadań w związku z 

nauką zdalną: 

mailto:przytuly.szkola@gmail.com
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Wykonaj ćwiczenia na str. 74-75. 

J. angielski- p. A. Kaliszewska 20.04.20r. 

Temat " I like/ I don"t like". Obejrzyj film, 

powtarzaj za lektorem słówka i zdania. 

Wykonaj ćw. 9,10 na str.46 oraz ćw.12 na 

str.47 w zeszycie ćwiczeń. 
https://www.youtube.com/watch?v=VMYQMGW
m8yk 

22.04.20r. 

Temat:" What do you like eating?".Wykonaj 

ćw. 13, 14 na str.48 w zeszycie ćwiczeń oraz 

ćw. 15 na str.49. 

Edukacja plastyczna –p. E. Sacha 24.04.20r. 

Przedstawienie na zarysie postaci ludzkiej 

wybranych uczuć za pomocą barwnych plam. 

K. s. 68. 

Edukacja muzyczna -p. E. Sacha 24.04.20r 

Śpiewanie piosenek - K. s. 104, 105, 106. 

 

20 kwietnia 2020 r. 

- przyjrzyj się ilustracjom i opowiedz, jakie są 

etapy powstawania domu - podręcznik s. 48-49, 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 6 s.52-53 karty 

pracy, 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 3 s.54-55 karty 

pracy, 

- wykonaj zadania 1, 2, 3 s.48 karty 

matematyczne, 

- ćwicz tabliczkę mnożenia w zakresie 80. 

21 kwietnia 2020 r. 

- przeczytaj tekst "Kto buduje dom?" Zofii 

Staneckiej, podręcznik s.51, 

- powiedz, jakie zawody są przedstawione na 

zdjęciach w podręczniku s. 50, 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 s. 56-57 karty 

pracy, 

- wykonaj zadania od 4 do 7 s. 49 karty 

matematyczne, 

- ćwicz tabliczkę mnożenia w zakresie 80. 

22 kwietnia 2020r. 

- przeczytaj samodzielnie lub z pomocą 

rodziców tekst "Projekt Paryż" z cyklu "Listy od 

Hani i Henia" podr. s. 52-53, 

- wykonaj ćwiczenia od 5 do 7 s. 58 karty pracy, 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 s. 59-60 karty 

pracy, 

- wykonaj zadania od 1 do 6 s. 50-51 karty 

matematyczne, 

- w ramach zajęć plastyczno- technicznych 

możesz wykonać wieżę według instrukcji na s. 

61 k. pracy, 

- utrwalaj z rodzicami tabliczkę mnożenia w 

zakresie 80. 

23 kwietnia 2020 r. 

- kilkakrotnie przeczytaj tekst "Niezwykli 

architekci" s. 54-55 podręcznik, 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 3 s. 62-63 karty 

pracy, 

- wykonaj ćwicz. 1 i 2 s. 64-65 karty pracy 

(lekcje programowania), 

- ćwicz z rodzicami tabliczkę mnożenia w 

zakresie 80. 

24 kwietnia 2020 r. 

- naucz się pięknie czytać wiersz B. 

Lewandowskiej "Kto nas nauczył budować?" 

podr. s. 56, 

- przeczytaj tekst o Antonio Gaudim, podręcznik 

s. 57, 

- zapoznaj się formą wypowiedzi pisemnej, jaką 

https://www.youtube.com/watch?v=VMYQMGWm8yk
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jest opis i zapamiętaj, jakie elementy powinien 

zawierać (podręcznik s. 58-59), 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 3 s. 66-67 karty 

pracy, 

- wykonaj zadania od 1 do 6 s. 52-53 karty 

matematyczne, 

- ćwicz z rodzicami tabliczkę mnożenia w 

zakresie 80. 

Drogie Dzieci, jeśli macie ochotę, to możecie 

wykonywać zadania dodatkowe w kartach pracy 

i czytać "Poczytanki" w podręczniku. Zachęcam 

też do pracy z e-podręcznikami. 

Pozdrawiam gorąco. Wasza wychowawczyni  

Elżbieta Ziółek 

J. angielski-p. A. Kaliszwska 21.04.20r. 

temat " Dni tygodnia". Obejrzyj film, 

powtarzaj za lektorem słownictwo, zapisz 

nazwy dni tygodnia do zeszytu. Wykonaj ćw. 

7 na str.46 w podręczniku, rozwiązanie zapisz 

do zeszytu. 
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDP
UQ 

23.04.20r. 

Dni tygodnia. Czytamy historyjkę. Wykonaj 

ćw. 10 na str .48 i ćw. 12 na str.49 w 

podręczniku. Zapisz zadania w zeszycie. 

Religia kl. 3 – p. A. Domurat 20.04.20 

Temat:,, Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało 

moje”-ustanowienie Eucharystii 

Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń tekst wyrazami 

z ramek oraz rysuję scenę ze Mszy Świętej.  

24.04.20 

Temat: Mój czynny i świadomy udział we 

Mszy Świętej. 

Praca domowa: W zeszycie ucznia koloruję 

zaproszenie na swoją Pierwszą Komunię 

Świętą. Zdjęcie zaproszenia prześlę do oceny. 

adres: przytuly.szkola@gmail.com 

 

Drodzy Rodzice 

W związku z zawieszeniem zajęć 

edukacyjnych i ograniczeniem kontaktów  

zwracam się z prośbą do rodziców, by 

intensywniej troszczyli się o katechizację 

dzieci w domu przez wspólną modlitwę. To 

Wy Drodzy Rodzice jesteście pierwszymi 

katechetami i wychowawcami. Niech w tym 

trudnym dla nas wszystkich czasie wasz dom 

stanie się domowym Kościołem. Wspólna 

modlitwa rodziców i dziecka to katechizacja i 

Edukacja wczesnoszkolna klasa III –p. J. 

Karwowska- Wądołowska 

Kochani Uczniowie 

Bardzo proszę o wykonanie w poniedziałek 

Z edukacji polonistycznej: zapoznaj się proszę z 

wierszykami znajdującymi się na s. 60-61 

dotyczącymi pisowni nie z częściami mowy,  

wykonaj w zeszycie ćw. 2 s.61. 

W kartach pracy wykonaj ćwiczenia ze strony 

52,53,54 oraz 55 –ćwiczymy z Noni. 

Z edukacji matematycznej wykonaj zadania ze 

strony 30 i 31 

Wtorek 

 Na podstawie tekstu z podręcznika s.62-63 

wykonaj proszę w ćwiczeniu zadania ze strony  

56 i 57 oraz zad. 1 ze s.58.                               

Z edukacji matematycznej wykonaj zadania ze 

strony 32 i 33. 

Środa 

Przeczytaj proszę informacje zawarte w 

podręczniku na s. 64 i 65,  w karcie pracy 

wykonaj ćw. 4,5 i 6  s. 59. 

Z edukacji matematycznej wykonaj z pomocą 

mamy zadania z programowania – karta pracy s. 

60-61. 

Czwartek 

Zapoznaj się z inscenizacją pt. ”Jak uratować 

las”, s. 66  i wykonaj ćw. 2 s. 62                                                                     

W karcie matematycznej zadania ze s. 34 i 35. 

Piątek 

Przeczytaj informacje na temat Polskich 

noblistów w podręczniku   -  s. 70-71                      

Wykonaj w kartach pracy ćw. 1, 2, 3, 4 i 5 s.64 i 

65. 

W kartach matematycznych wykonaj proszę zad. 

ze s. 36 i 37 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
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przygotowanie duchowe do tak pięknej 

chwili. 

Uczyńmy wszystko, aby dzieci bardzo dobrze 

przygotowały się duchowo do I Komunii 

świętej.        Katechetka 

 

 

 

 

Zachęcam Was do przeglądania ćwiczeń na 

stronie epodręczniki.pl po zalogowaniu się. 

Mam dla Was jeszcze jedno fajne  zadanie: 

wykonane ćwiczenie 2s.54 ( karta polonistyczna) 

i prześlijcie na mój adres 

joanna.wondolowskaa@wp.pl 

Jeżeli komuś się nie uda, proszę nie przejmujcie 

się. Sprawdzę jak się spotkamy. 

Pozdrawiam Was serdecznie.                                                                                       

p. J. Wądołowska 

 

Język polski kl. IV – 20.04.2020 r. 

Temat: Kraina języka- podmiot i orzeczenie. 

Uczniowie, dziś nowy temat i nowe 

wiadomości więc przeczytajcie proszę 

uważnie informacje z podręcznika ze strony 

259. Informacja z czerwonej ramki. 

Następnie wykonaj ćwiczenie 4 str.260, 

poradzicie sobie  oraz ćwiczenie 7 str. 261. 

Pamiętajcie, że podmiot i orzeczenie to 

najważniejsze części zdania. 

20.04.2020 r. II lekcja 

Temat: Podmiot i orzeczenie-ćwiczenia. 

Wiecie już co to jest podmiot i orzeczenie 

więc teraz wykonajcie ćwiczenie 8 str.261. W 

zeszytach zapiszcie  w formie wykresów 

związki główne. Następnie wykonaj 

ćwiczenie 9 str.261. dopasuj wykonawców 

czynności do poszczególnych zdań według 

wzoru. 

Powodzenia  

 

Język polski kl. IV- 21.04.2020 r. 

Temat zajęć: „Tu jest wszystko co się 

kiedykolwiek chciało mieć” rozmawiamy o 

Nangijali. Dziś fragment przepięknej książki 

Astrid Lindgren pt.” Bracia Lwie Serce”. 

Oczywiście zachęcam do jej przeczytania w 

całości. 

https://www.youtube.com/watch?v=RUMJpy5Y

9x0 

Podręcznik str.262-266. wykonaj ćwiczenie 2 

str.267. 

Wyjaśnij co oznacza zwrot: lwie serce. 

22.04.2020 r. 

Temat: W rodzinie-przygotowanie do 

sprawdzianu. 

Na stronie  podręcznika 268-269 macie test, 

podsumowujący rozdział 6 o Rodzinie. 

Powtórzcie sobie wiadomości omawiając i 

rozwiązując test a na pewno poradzicie sobie z 

testem przesłanym ode mnie w przyszły 

poniedziałek 27.04  Przypominam, że niedługo 

będziemy omawiać lekturę ”Magiczne drzewo . 

Czerwone krzesło”- A. Maleszki. Czy już 

wszyscy przeczytali? Proszę o odpowiedź  

23.04.2020 r. 

Temat: Zwiastuny wiosny-ćwiczenia 

ortograficzne. 

Poproszę was, żebyście zrobili dyktando 

Zwiastuny wiosny, znajdujące się pod linkiem  

https://www.dyktanda.net/ortografia-35.php 

 

p. Zofia Polkowska  

Matematyka – kl. IV- 20.04.2020 r. Przyroda– kl. IV– 21.04.2020 r. 
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Temat: Odejmowanie ułamków o 

jednakowych mianownikach. 

- przeczytać przykład 1,2 3  i 4 str.217 i 218 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(odejmowanie ułamków o 

jednakowych mianownikach) 

- wykonać zadanie 1 i 2 a,b,c,d  str.219 

Matematyka kl. IV –21.04.2020r. 

Temat: Ćwiczenia w odejmowaniu ułamków 

o jednakowych mianownikach. 

- wykonać zadanie 2 e str. 219 (podręcznik) 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 

str.31, zadanie 2,3,4 str.32 

- zróbcie zdjęcia lub skan strony 32 z zeszytu 

ćwiczeń i proszę przesłać na adres  

polkowskasala3@wp.pl do oceny(do 

24.04.2020 r.). 

Matematyka kl. IV-– 22.04.2020 r. 

Temat: Odejmowanie ułamków o 

jednakowych mianownikach – ćwiczenia. 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie 8 

str.34 i zadanie 10 str.35  

- zróbcie zdjęcia lub skan prac w  zeszycie( 

pięć ostatnich tematów) i  proszę przesłać na 

adres  polkowskasala3@wp.pl 

  do oceny za aktywność(do 8.04.2020 r.).  

Matematyka kl. IV – 24.04.2020 r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z 

wykorzystaniem odejmowania ułamków 

zwykłych o jednakowych mianownikach. 

- rozwiązać zadanie 5,6,7  str.219(podręcznik) 

 

 

Temat: Wody słodkie i wody słone na Ziemi. 

- przeczytać temat z podręcznika str.147-150 

- wykonać w zeszycie pod tematem zadanie 1 

str. 150 Czy wiesz, czy umiesz? 

-wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze str.92 i 

93.  

Przyroda kl. IV – 24.04. 2020 r. 

Temat: Krajobraz wczoraj i dziś. 

- przeczytać temat z podręcznika str. 151-154 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.94 i 

95. 

Godzina wychowawcza kl. IV – 22.04.2020 r. 

Temat: Jak ludzie zagrażają przyrodzie? Czy 

szkody można naprawić? 

- zaloguj się na e podręczniki – obejrzyj i  

przemyśl powyższe tematy 

 

Matematyka kl. V-20.04.2020 r. 

Temat: Klasyfikacja czworokątów – zadania. 

- przeczytać i zapamiętać podział 

czworokątów str. 201 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(podział czworokątów) 

- rozwiązać zadanie 1,2,3 i 4 str. 202 

Matematyka kl.V- 21.04.2020 r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących 

czworokątów. 

- rozwiązać zadania:6,7,8 i 9 str.202 i 203. 

Matematyka kl. V- 22.04.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

”Czworokąty”. 

- rozwiązać zadania:8,12,13 i 14 str.205 

Geografia kl. V- 21.04.2020 r. 

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w 

lesie strefy umiarkowanej. 

- przeczytać temat z podręcznika str.113-119 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.68, 69 

i 70. 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Lasy równikowe. Rośliny i zwierzęta 

lasów równikowych. Lasy liściaste). 

 
 
 
 
Geografia kl.VI – 24.04.2020 r. 

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 
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- zróbcie zdjęcia lub skan prac w  zeszycie( 

pięć ostatnich tematów) i  proszę przesłać na 

adres  polkowskasala3@wp.pl  do oceny za 

aktywność(do 8.04.2020 r.). 

Matematyka kl. V- 23.04. 2020 r. 

Temat: Liczby całkowite, liczby ujemne w 

praktyce. 

- przeczytać tekst z podręcznika str.208 i 

przykłady ze str. 209 i 210 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(liczby ujemne w życiu 

codziennym, liczby ujemne na osi liczbowej) 

- w zeszycie zapisać definicję liczb 

całkowitych i zapamiętać 

- rozwiązać zadanie 4,5 i 6 str.211. 

Matematyka kl. V – 24.04.2020 r. 

Temat: Liczby przeciwne – rozwiazywanie 

zadań. 

- rozwiązać zadanie 9, 10 str.211 

- rozwiązać zadanie 11, 12 i 13 str.212. 

Litwy i Białorusi. 

- przeczytać temat z podręcznika str. 147-151 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Środowisko przyrodnicze i 

gospodarka Litwy i Białorusi) 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze str.89,  

 

Geografia kl. VIII- 20.04.2020 r. 

Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a 

rozwój rolnictwa. 

- przeczytać temat z podręcznika str. 132-139 

175 i podsumowanie z zeszytu ćwiczeń                                     

str.65 Zapamiętaj 

- wykonać ćwiczenia ze str. 63, 64 i 65. 

90 i 91. 

Matematyka kl. VII – 20.04.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

„Elementy statystyki opisowej’. 

- wykonać zadanie 7 i 8 str.213 

- wykonać zadanie 12 str. 214 

Matematyka kl. VII – 21.04.2020 r. 

Temat: Prostokątny układ współrzędnych na 

płaszczyźnie. 

- przeczytać tekst z podręcznika ze strony 218 

i 219  

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(układ współrzędnych) 

- wykonać zadanie 1 i 2 str. 219 

Matematyka kl. VII- 22.04.2020 r. 

Temat: Środek odcinka w układzie 

współrzędnych. 

- przeczytać przykład 3 i 4 str.221 

- zapamiętać informacje z ramki str.221 

- wykonać zadanie 7 str.221 i zadanie 9 

str.222. 

Matematyka kl. VII - 23.04.2020 r. 

Temat: Układ współrzędnych – wyznaczanie 

końca odcinka. 

- rozwiązać zadanie 10,11 i 12 str.222 

Matematyka kl. VII – 24.04.2020 r. 

Temat: Układ współrzędnych – obliczanie 

pola czworokąta. 

- przeczytać przykład 7 str.223 w podręczniku 

Geografia kl. VII –  20.04.2020 r. 

Temat: Warunki produkcji energii z różnych 

źródeł. 

 - przeczytać temat z podręcznika str.175 i 

podsumowanie z zeszytu ćwiczeń                                     

str.107 Zapamiętaj 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2,3 i 4 

str.106 i 107 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Źródła energii w Polsce) 

Geografia kl. VII 23.04.2020 r.  

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w 

strefach podmiejskich. 

- przeczytać temat z podręcznika str.178 i 

podsumowanie z zeszytu ćwiczeń                                     

str.109 Zapamiętaj 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2,3 i 4 

str.108. 



 

- wykonać zadnie 13,14 i 15 str.223 

- zróbcie zdjęcia lub skan prac w  zeszycie( 

pięć ostatnich tematów) i  proszę przesłać na 

adres  polkowskasala3@wp.pl  do oceny za 

aktywność(do 8.04.2020 r.) 

                                              

                                                  Ks. W. Gromadzki 

Religia kl. IV- 22.04.20r. 

PRZECZYTAJ z podręcznika temat 48: 

„Pusty grób – największe zwycięstwo” (ss. 

112 – 113). Zapoznaj się z mapką w lewym 

górnym rogu (s. 112). Co uczynił anioł zanim 

przyszły do grobu kobiety? Co powiedział do 

niewiast anioł? Czy Jezus zapowiedział swoje 

zmartwychwstanie? Kogo spotkały kobiety, 

gdy wracały od grobu? Jak zareagowały 

kobiety na ukazanie się Jezusa? Kiedy 

bierzemy udział w wydarzeniach 

zmartwychwstania Jezusa? Co wtedy 

czynimy? Czym jest dla katolika niedziela? 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

98 – 99. DLA CHĘTNYCH: Zaśpiewaj 

piosenkę „Zmartwychwstał Pan i żyje dziś”: 

https://www.youtube.com/watch?v=l1SWOhj

nxJQ 

23.04.20r. PRZECZYTAJ z podręcznika 

temat 49: „Droga do Emaus – odkrywcza 

podróż” (ss. 114 – 115). Zapoznaj się z 

mapką w lewym górnym rogu (s. 114). Kiedy 

miało miejsce spotkanie z uczniami idącymi 

do Emaus? Jak się nazywali? Co im tłumaczył 

Jezus? Kiedy zniknął im z oczu? Jakie 

wskazówki pozostawił nam Jezus, żebyśmy 

mogli łatwiej odkryć Jego obecność? (s. 115). 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

100 – 101. DLA CHĘTNYCH: Zaśpiewaj 

piosenkę „Jezus zwyciężył”: 

https://www.youtube.com/watch?v=LkcAPb5

01Ng 

Religia kl. V-22.04.20r. 

PRZECZYTAJ z podręcznika temat 52: „Św. 

Brat Albert – być jak bochen chleba” (ss. 116 

– 117). Obejrzyj krótki film o Bracie 

Albercie: 

https://www.youtube.com/watch?v=O611_uD

H1RU  

Zobacz obraz „Ecce homo”: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ecce_homo#/me

dia/ 

Religia kl. VI- 22.04.20r. PRZECZYTAJ z 

podręcznika temat 59: „Majówki – i co czuje i co 

żyje…” (ss. 191 – 193). Dlaczego Maryja jest 

kimś wyjątkowym w naszym życiu? Jakie 

miejsca w Piśmie Św. podkreślają Jej rolę? Jaka 

jest historia nabożeństwa majowego? Wyjaśnij 

znaczenie wezwań z litanii loretańskiej? Jak w 

tym roku zamierzasz uczcić Matkę Bożą? Może 

zaproponujesz swoim bliskim wspólne 

śpiewanie litanii do Matki Bożej w domu? 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

120 – 121. 

23.04.20r. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

60: „Pozdrowienie Chrystusa - Okazywanie 

religijności” (ss. 194 – 196). Czy nie wstydzisz 

się okazywać swojej religijności? (chodzisz na 

Mszę św., modlisz się przed i po posiłku, 

skłaniasz głowę przed krzyżem, kościołem?) 

Jakie znasz pozdrowienia chrześcijańskie? Czy 

ich używasz? Czym są pozdrowienia 

chrześcijańskie? Co w sobie zawierają? Jaką 

moc ma błogosławieństwo? Dlaczego jest bardzo 

cenne? WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie 

ćwiczeń ss. 122 – 123. DLA CHĘTNYCH: 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo0j3xuEFF

M 

Religia kl. VII- 22.04.20r. PRZECZYTAJ z 

podręcznika temat 43: „Sprawy Ojczyzny 

traktuję jak własne – sł. B. kard. Stefan 

Wyszyński” (ss. 139 – 141). Zapoznaj się z 

życiorysem kard. Wyszyńskiego (daty, 

wydarzenia). W jakim środowisku dorastał? 

Jakie wydarzenia z jego życia ukształtowały jego 

osobowość? Jak zareagował na prześladowanie 

Kościoła w Polsce? Z jakimi konsekwencjami to 

się wiązało? Kiedy katolik musi powiedzieć 

„non possumus”? Czy ta sytuacja może 

powtórzyć się we współczesnej Polsce? Co 

myślisz o traktowaniu ludzi wierzących przez 

rządzących w czasach epidemii? Czy takie 

traktowanie miało już wcześniej miejsce w 

https://www.youtube.com/watch?v=l1SWOhjnxJQ
https://www.youtube.com/watch?v=l1SWOhjnxJQ
https://www.youtube.com/watch?v=LkcAPb501Ng
https://www.youtube.com/watch?v=LkcAPb501Ng
https://www.youtube.com/watch?v=O611_uDH1RU
https://www.youtube.com/watch?v=O611_uDH1RU
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ecce_homo#/media/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ecce_homo#/media/
https://www.youtube.com/watch?v=Jo0j3xuEFFM
https://www.youtube.com/watch?v=Jo0j3xuEFFM


 

Plik:ChmielowskiAdam.1881.EcceHomo.jpg 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

106 – 107. DLA CHĘTNYCH: Obejrzyj film 

na podstawie dramatu Karola Wojtyły: 

https://www.youtube.com/watch?v=l9h53jYv

DRg 

23.04.20r. PRZECZYTAJ z podręcznika 

temat 53: „Św. Teresa z Lisieux – mała 

siostra od wielkich spraw” (ss. 118 – 119). 

Odszukaj Lisieux we Francji na mapie. 

Obejrzy krótki film: 

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

SKQ4. 

 Na czym polega „mała droga” do świętości 

św. Teresy? Jakie postanowienia mógłbyś 

podjąć dzisiaj, gdybyś chciał podążyć drogą 

św. Teresy? WYPEŁNIJ polecenia w 

zeszycie ćwiczeń ss. 109 – 109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dziejach naszej Ojczyzny? Dlaczego kard. 

Wyszyńskiego nazywamy Prymasem 

Tysiąclecia? Które przykazanie Boże 

zobowiązuje nas do miłości Ojczyzny? Z czego 

wynika ten stosunek do Ojczyzny? Jak należy 

traktować swoich rodaków? PRACA 

DOMOWA: Napisz, co uczynił dla Polski 

Kościół pod przewodnictwem Prymasa 

Wyszyńskiego. Dlaczego mógł napisać: 

„Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce, i 

wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla 

niej”? 

23.04.20r. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

44: „Kult współczesnych świętych Polaków” (ss. 

142 – 144). Obejrzyj krótki film „Twoje 

powołanie”: 

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

JfdM 

Jakich świętych Polaków stawia nam dzisiaj 

Kościół do naśladowania? Jak wyglądała ich 

droga do świętości? Dlaczego należy walczyć o 

świętość, a nie tylko się starać? Który ze 

współczesnych świętych jest Tobie szczególnie 

bliski? Czy masz jego obrazek? Czyt prosisz go 

o orędownictwo przed Bogiem? Dlaczego w 

Przytułach znalazła się kaplica bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki? Jakie cechy św. Jana Pawła II 

szczególnie przemawiają do Ciebie?  

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). 

Religia kl. VIII-22.04.20r. 

PRZECZYTAJ z podręcznika temat 55: „Moje 

zainteresowania – co lubię robić, kim chcę 

zostać” (ss. 180 – 182). Najpierw krótki film 

„Twoje powołanie”: 

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

JfdM 

Przeczytaj dokładnie fragmenty Pisma Św. 

z podręcznika o budowaniu wieży. Czy jest to 

biblijne budowanie? Dlaczego talenty, 

zainteresowania służą wypełnieniu naszego 

powołania? Dlaczego warto rozwijać swoje 

zainteresowania? Jaki jest cel życia człowieka? 

O jakie dary Ducha Świętego należy prosić? 

Dlaczego praca jest niezbędna? Dlaczego same 

talenty nie wystarczą? Jak chrześcijanin 

powinien traktować swoją pracę? 

23.04.20r. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

41: „Jak powstawały uniwersytety?” (ss. 134 – 

137). Dlaczego inwestowanie w wykształcenie 

https://www.youtube.com/watch?v=l9h53jYvDRg
https://www.youtube.com/watch?v=l9h53jYvDRg
https://www.youtube.com/watch?v=gKLrrsLSKQ4
https://www.youtube.com/watch?v=gKLrrsLSKQ4
https://www.youtube.com/watch?v=CTojnJ-JfdM
https://www.youtube.com/watch?v=CTojnJ-JfdM
https://www.youtube.com/watch?v=CTojnJ-JfdM
https://www.youtube.com/watch?v=CTojnJ-JfdM


 

jest ważne? Jakie burze dziejowe przyczyniły 

się do upadku szkolnictwa na przełomie 

starożytności i średniowiecza? Dlaczego nauka 

przetrwała wśród duchownych? Od kiedy 

papiestwo zobowiązywało biskupów do 

zakładania szkół wyższych? Od kiedy datuje się 

powstanie szkół miejskich? Na jakim systemie 

opierało się kształcenie? Czym były szkoły 

katedralne? Kiedy powstały pierwsze 

uniwersytety? Wymień najbardziej znane. 

Wymień polskich intelektualistów z tego okresu. 

Jaki był ich dorobek? DLA CHĘTNYCH: 

Bardzo ważny dla edukacji historycznej cykl 

filmów „Kościół katolicki – budowniczy 

cywilizacji, Thomas Woods”: 

https://www.youtube.com/results?search_query=

Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+Katolicki%2

C+budowniczy+cywilizacji+-

+Thomas+E.+Woods 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). 

p. A.  Kaliszewska 

 

Język angielski kl. IV – 21.04.20r. 

" Zwierzęta domowe i dzikie". Obejrzyj film, 

zapisz do zeszytu nazwy zwierząt, ćwicz 

wymowę. Wykonaj ćw. 5,6, na str.95 w 

podręczniku. Rozwiązanie zapisz do zeszytu. 
https://www.youtube.com/watch?v=VuBWuMBJ
Lik 

23.04.20r. 

Temat: Zwierzęta. Present Simple. Przeczytaj 

tekst na str. 98 w podr. i wykonaj ćw. 3 na 

tejże stronie. Zapoznaj się z regułami 

gramatycznymi na str.99 i wykonaj ćw.4, 7 na 

str.99. Rozwiązanie zapisz do zeszytu. 

24.04.20r. 

Temat: Czas Present Simple. Zdania pytające 

i przeczące. Wykonaj ćw.1,3,3,4 na str.62 w 

zeszycie ćwiczeń. 

Język angielski kl. V( grupa2) -20.04.20r. 

Temat " Can I borrow your trainers?". 

Przeczytaj dialog, przetłumacz i wykonaj 

ćw.1,2,3,4 na str.90 w podręczniku. 

Rozwiązania zapisz do zeszytu. 

23.04.20r. 

Temat: " Pocket money". Przeczytaj tekst, ćw. 

4 na str. 87 w podręczniku i wykonaj ćw. 3 na 

tejże stronie. Zapisz słówka z ćw.5 na str.87 

Język niemiecki kl. VII -21.04.20r. 

Temat:" Co lubisz robić?". Czasowniki. Naucz 

się nowych słówek(czasowników) ze str.84 w 

podręczniku, zapisz je do zeszytu wraz z 

tłumaczeniem. Napisz 5 zdań z wybranymi 

czasownikami. 

22.04.20r. 

 Temat:" Im Internet". Wykonaj ćw.20,21 na 

str.52 w zeszycie ćwiczeń. 

klasa 5. temat " Pytanie o pozwolenie". Zapoznaj 

się z wyrazami na str.86 w podr. ćw.2, 

przetłumacz je, wykonaj ćw. 4 na str.86 w 

podręczniku. Rozwiązanie zapisz do zeszytu. 

Język niemiecki kl. VIII -21.04.20r. 

Temat." Części ciała i dolegliwości." Obejrzyj 

film, powtarzaj słownictwo za lektorem. 

Zapoznaj się ze słownictwem na str.136-137 w 

podręczniku. Wpisz wyrazy do zeszytu wraz z 

tłumaczeniem. 
https://www.youtube.com/watch?v=mzN08MjJsCc 

23.04.20r. 

" Choroby i dolegliwości". Wykonaj ćw. 9 

str.120 w podręczniku. Posłuchaj nagrania CD2 

(20), przeczytaj tekst. 

https://www.youtube.com/results?search_query=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+Katolicki%2C+budowniczy+cywilizacji+-+Thomas+E.+Woods
https://www.youtube.com/results?search_query=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+Katolicki%2C+budowniczy+cywilizacji+-+Thomas+E.+Woods
https://www.youtube.com/results?search_query=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+Katolicki%2C+budowniczy+cywilizacji+-+Thomas+E.+Woods
https://www.youtube.com/results?search_query=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+Katolicki%2C+budowniczy+cywilizacji+-+Thomas+E.+Woods
https://www.youtube.com/watch?v=VuBWuMBJLik
https://www.youtube.com/watch?v=VuBWuMBJLik
https://www.youtube.com/watch?v=mzN08MjJsCc


 

w podręczniku do zeszytu wraz z 

tłumaczeniem. 

Język angielski kl. VI – 22.04.20r. 

Czas Present Perfect. Czasowniki związane z 

gotowaniem. 

Obejrzyj film, poznaj zasady gramatyczne. 

Wykonaj ćw.1 na str.90 w podręczniku. 
https://www.youtube.com/watch?v=-m0Dl3qyB-
k 

23.04.20r. 

Nazwy sprzętów domowych. Czas Present 

Perfect. Wykonaj ćw.2 na str.90 w zeszycie 

ćwiczeń. Zapoznaj się z zasadami gramatyki 

str.92 Lesson6.2 i 6.3. w podręczniku i 

wykonaj ćw. 2,3 " na str.51 w zeszycie 

ćwiczeń. 

p. M. Chrostowska 

 
Historia kl. IV  
Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa 

Gdyni. 

•Na podstawie podręcznika s. 122 oraz 

udostępnionego materiału na epodreczniki.pl  

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

i-inne-osiagniecia-gospodarcze-ii- 

rp/D1Be8hWi4, uzupełnij zeszyt ćwiczeń. 

•Polecam również filmik: 

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

Historia kl.V 

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu 

VI. 

•Na postawie podręcznika s. 190 oraz 

tematów należących do tego działu 

wykonajcie podsumowanie w zeszycie 

ćwiczeń dział VI. Informacje na temat 

sprawdzianu wyślę wam na  email. 

Historia kl.VI 

Temat: Utworzenie Księstwa Warszawskiego. 

•Na podstawie podręcznika s. 207 oraz 

udostępnionego materiału na epodreczniki.pl 

Link: https://epodreczniki.pl/a/szabla-

odbierane-legiony-i-ksiestwo-

warszawskie/DSXspNA5E, 

 uzupełnijcie zeszyt ćwiczeń  

Historia kl. VII 

VII Temat: Podsumowanie działu VI. 

•Na podstawie podręcznika s. 214 oraz tematów 

należących do tego działu wykonajcie 

podsumowanie w zeszycie ćwiczeń dział VI. 

Informacje na temat sprawdzianu prześlę wam 

na email. 

Historia  kl. VIII  

Temat: Europa po rozpadzie ZSRS. 

• Na podstawie podręcznika s. 234 oraz 

udostępnionego materiału na epodreczniki.pl 

Link: https://epodreczniki.pl/a/zsrr-w-l-1945-

1991/DrkVOOUXT, 

 uzupełnijcie zeszyt ćwiczeń. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-m0Dl3qyB-k
https://www.youtube.com/watch?v=-m0Dl3qyB-k
https://epodreczniki.pl/a/budowa-gdyni-i-inne-osiagniecia-gospodarcze-ii-
https://epodreczniki.pl/a/budowa-gdyni-i-inne-osiagniecia-gospodarcze-ii-
https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606
https://epodreczniki.pl/a/szabla-odbierane-legiony-i-ksiestwo-warszawskie/DSXspNA5E
https://epodreczniki.pl/a/szabla-odbierane-legiony-i-ksiestwo-warszawskie/DSXspNA5E
https://epodreczniki.pl/a/szabla-odbierane-legiony-i-ksiestwo-warszawskie/DSXspNA5E
https://epodreczniki.pl/a/zsrr-w-l-1945-1991/DrkVOOUXT
https://epodreczniki.pl/a/zsrr-w-l-1945-1991/DrkVOOUXT


 

p. M. Tomasiewicz  

J. Angielski kl. V – 21.04.20r. 

TEMAT:  Słówka pytające what, why, when - 

pytania w Past Simple 

podręcznik zad. 5/ 99 Uzupełnij dialog 

wyrazami z polecenia what - co, why-  

dlaczego, who - kto, how - jak, where - gdzie, 

poprawne odpowiedzi możesz sprawdzić 

słuchając nagrania z CD 3 nr 30 na edesku. 

zadanie 6/99 podręczni - wyjaśnij nowe 

słownictwo w zeszycie 

J. Angielski kl. V – 22.04.20r. 

TEMAT: WH - pytania szczegółowe w czasie 

Past Simple 

Workbook strona 62 ćwiczenie 1,3,4  ( NA 

OCENĘ) prześlij zdjęcie na maila 

trelemorele43@gmail.com 

 do 24.04 do godz 14.00 

J. Angielski kl. V – 23.04.20r. 

Karta pracy w załączniku  ( j. angielski) 

J. Angielski kl. VIII- 20.0420 

TEMAT: Ćwiczenia - non verbal 

communication. 

Workbook str. 76 ćwiczenie 1 - Wybierz 

poprawną opcję, Ćwiczenie 2 - krzyżówka 

podręcznik zadanie 7/87 - uzupełnij pytania 

wyrażeniami z ćwiczenia 5 

J. Angielski kl. VIII-21.04.20r. 

TEMAT: Ćwiczenia z wykorzystaniem 

poznanego słownictwa 

odp do pracy domowej z 20.04  ćw.  1 - 

posture, gestures, body contact, facial 

expression, voice, eye contact, ćw 5 z 

podręcznika - give, raise, lower, make 

Workbook str 77 wykonaj ćwiczenia 3 i 4 ( 

wykorzystaj wyrażenia z podręcznika 

J. Angielski kl. VIII- 22.04.20r. 

TEMAT: Face time, screen time - what do 

you prefer?  

Workbook ćwiczenie 6/ 77    podręcznik 

zadanie 10/87 po zalogowaniu się CD 3 nr 27 

J. Angielski kl. VIII -23.04.20r. 

TEMAT: Beer is brewed by my brother - 

strona bierna. 

podręcznik strona 132 przeczytaj notatkę nad 

ćwiczeniem 1, obejrzyj film - jak tworzymy 

stronę bierną w czasie terazniejszym 

Youtube: Strona Bierna ( passive)  : część 1 / 

Technika kl. IV- 20.04.20 

TEMAT: Budowa, właściwości i cechy fizyczne 

drewna. Podręcznik rozdział 5 Wykorzystanie 

zalet drewna str. 105 -106 przeczytaj notatkę i 

wykonaj zadanie 5.1 - zaznacz na rysunku 

poszczególne warstwy drewna. 

Wypisz co należy do cech fizycznych drewna i 

właściwości mechanicznych, zdjęcia notatki 

prześlij na trelemorele43@wp.pl  

do 22.04 do godz. 14-tej , nie zapomnij się 

podpisać. 

Technika kl. V- 21.04.20r. 

TEMAT: Wypadek - co robić?  

Ze strony brd.edu.pl wybierz Pierwsza pomoc 

przedmedyczna - wypadek co robić? Przeczytaj 

tekst i odpowiedz na pytania: Jak należy 

zabezpieczyć miejsce wypadku? Kto ma 

obowiązek powiadomienia Pogotowia 

Ratunkowego o wypadku?  

Technika kl. VI- 21.04.20r. 

TEMAT: Wypadek - co robić?  

Ze strony brd.edu.pl wybierz Pierwsza pomoc 

przedmedyczna - wypadek co robić? Przeczytaj 

tekst i odpowiedz na pytania: Jak należy 

zabezpieczyć miejsce wypadku? Kto ma 

obowiązek powiadomienia Pogotowia 

Ratunkowego o wypadku? 

 

Godzina Wychowawcza kl. VII- 23.04.20r. 

TEMAT: Jak sobie radzić ze stresem?  

Swoje pomysły na walkę ze stresem możesz 

przesłać na maila do 24.04 do godz. 14tej 

mailto:trelemorele43@wp.pl


 

Rock your English - czas trwania ok. 10 

minut 

J. Angielski kl. VII – 22.04.20r. 

TEMAT: Nazwy sklepów podręcznik strona 

82 zadanie 2 oraz workbook ćwiczenie 1,2 

strona 76 

J. Angielski kl. VII – 23.04.20r. 

TEMAT:  Opakowania - nazewnictwo 

podręcznik zadanie 5,7/83 oraz workbook 3 

/77 

J. Angielski kl. VII -  24.04.20r. 

TEMAT: Ćwiczenia utrwalające nazwy 

opakowań. 

Workbook ćwiczenia 4,5/77 

 

p. E. Sacha 
 

Muzyka kl. IV – 24.04.20r. 

Temat: Pory roku w muzyce – wiosna i jej 

zwyczaje.  

Zapoznaj się z udostępnionym materiałem  

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

owner/DlchV2yam/Co7Xio6u 

i do 30.04.2020 r. wykonaj ćwiczenia z tego 

tematu. 

Muzyka kl. V- 21.04.20r. 

Temat: Dbamy o głos. Budowa aparatu 

głosowego. Rodzaje głosów ludzkich. 

Przeczytaj w książce s. 90 – 91.  Poćwicz 

swoją dykcję s. 91 w podręczniku 

wierszykami – łamijęzykami. 

Zapoznaj się z udostępniony materiałem na 

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

owner/D14rGfaiX/9RcT0LUq 

 i wykonaj zadania do 28.04.2020 r. 

Muzyka kl. VI- 22.04.20r. 

Temat: Instrumenty dęte blaszane.  

Zapoznaj się z udostępnionym materiałem 

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

owner/DhFLX5SYu/9iDkJ9ex 

i   wykonaj zadania  z tego tematu do  

29.04.2020 r. 

Muzyka kl. VII – 20.04.20r.  

Temat: Kolorowa wiosna – nauka piosenki 

„Pod jabłonią”.  

Link do piosenki: 

https://youtu.be/mkHhhuC1RjY 

Tekst – książka s. 94-95. 

W zeszycie odpowiedz na pytanie nr 3 s. 96 – 

podręcznik. 

Plastyka kl. IV-22.0420r. 

Temat:  Sztuka użytkowa – przedmioty 

użytkowe. 

Zapoznaj się z udostępnionym materiałem 

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

owner/D7wZebdIt/YAlqNu i wykonaj zadania z 

tego tematu do 29.04.2020 r. 

Plastyka kl.V – 24.04.20r. 

Temat: Siła ekspresji – wyrażenie siebie poprzez 

siłę malarską. 

Zapoznaj się z udostępnionym materiałem 

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

owner/D9wSEQOCu/16VO9Ibf i do 30.04.2020 

i do 30.04.2020 r. wykonaj zadania z tego 

tematu. 

Plastyka kl. VI – 20.04.20r. 

Temat: Doskonalenie iluzji przestrzeni.  

Zapoznaj się z materiałem na: 

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

owner/DynCf4Gvc/15A05Mv2 

 i wykonaj ćwiczenia do 27.04.2020 r.  

Plastyka kl. VII- 22.04.20r. 

Temat: Fotografia –  dziedzina sztuki. Rodzaje 

fotografii. 

Przeczytaj w podręczniku s. 72 - 76 i w zeszycie 

odpowiedz na pytania ze s. 76. 

Zrób zdjęcie  odpowiedzi i prześlij na mój mail 

lub telefon, który wysłałam na Twoją pocztę 

elektroniczną. 

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII-

21.04.20r. 

Temat: Oparzenia termiczne i chemiczne. 

Zapoznaj się z udostępnionym materiałem 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DlchV2yam/Co7Xio6u
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DlchV2yam/Co7Xio6u
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D14rGfaiX/9RcT0LUq
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D14rGfaiX/9RcT0LUq
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DhFLX5SYu/9iDkJ9ex
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DhFLX5SYu/9iDkJ9ex
https://youtu.be/mkHhhuC1RjY
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D7wZebdIt/YAlqNu
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D7wZebdIt/YAlqNu
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DynCf4Gvc/15A05Mv2
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DynCf4Gvc/15A05Mv2


 

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

owner/Djhc4D90a/YzaO6MMY 

i wykonaj zadania z tego tematu do 28.04.2020 r. 

Godzina wychowawcza kl. V- 20.04.20r. 

Temat: Warto dbać  o swoje zdrowie.  

Obejrzyj prezentację – link 

https://slideplayer.pl/slide/3038999/ 

 

 

p. M. Mrozek 
 

 Biologia kl. VI - 20.04.2020r. 

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu: 

„Kręgowce zmiennocieplne”. 

- rozwiąż zadania z podręcznika ze str. 115-

116 i odpowiedzi wpisz do zeszytu; 

- wejdź na stronę internetową i utrwal swoją 

wiedzę: 

https://epodreczniki.pl/szukaj?query=kr%C4

%99gowce+zmiennocieplne 

Biologia kl. V- 24.04.2020r. 

Temat: Budowa i funkcje liścia. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 106-109; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (temat, podaj 

3 funkcje liścia, narysuj i opisz zewnętrzną                       

i wewnętrzną budowę liścia, wymień 4 

przekształcenia liści); 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń zad. 1-2 

str. 72; 

 

 

 

 

 

 

Biologia kl. VII - 20.04.2020r. 

Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 157-160; 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-6 str.79-

81; 

- wykonaj krótką notatkę w zeszycie (podaj 

przyczyny chorób układu wydalniczego, wymień 

choroby układu wydalniczego, podaj 5 zasad 

profilaktyki chorób układu wydalniczego). 

Biologia kl. VII - 21.04.2020r. 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z 

działu: „Układ wydalniczy”. 

- przeczytaj tekst z podręcznika str. 161; 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-6 str.82-

83; 

- dla chętnych polecam stronę internetową: 

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

moczowy/DIm57TIjs 

Biologia kl. VIII - 24.04.2020r. 

Temat: Zależności pokarmowe w ekosystemie. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 121-124; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (wyjaśnij 

pojęcia: producenci, konsumenci, reducenci 

(destruenci), podaj przykłady organizmów w 

danym poziomie troficznym); 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-2 str. 73-

74. 

- PRACA DO OCENY: Odpowiedz na 4 

poniższe pytania: 

1. Wyjaśnij pojęcie ekosystem. 

2. Wymień 4 przykłady mutualizmu. 

3. Napisz po 1 łańcuchu pokarmowym w 

ekosystemach: w lesie, jeziorze, na łące  

(przynajmniej składający się z 4 ogniw). 

4. Wyjaśnij czym jest równowaga ekosystemu. 

Następnie podaj czynniki, które mogą 

spowodować zakłócenie jego równowagi. 

Odpowiedzi na 4 powyższe pytania napisz na 

komputerze w Wordzie (lub zapisz w zeszycie, 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/Djhc4D90a/YzaO6MMY
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/Djhc4D90a/YzaO6MMY
https://slideplayer.pl/slide/3038999/
https://epodreczniki.pl/szukaj?query=kr%C4%99gowce+zmiennocieplne
https://epodreczniki.pl/szukaj?query=kr%C4%99gowce+zmiennocieplne
https://epodreczniki.pl/a/uklad-moczowy/DIm57TIjs
https://epodreczniki.pl/a/uklad-moczowy/DIm57TIjs


 

zrób zdjęcia) i do 30.04.2020r. prześlij na email: 

Mariusz53@poczta.onet.pl 

(Nie zapomnij o podpisaniu swojej pracy). 

 

p. B. Eska 
 

Chemia kl. VII- 21.04.20r. 

Temat: Stężenie procentowe roztworu – 

rozwiązywanie zadań. 

- analizujemy zadania, które są rozwiązane w 

podręczniku str. 185 – 189, 

- rozwiązujemy zadania z zeszytu ćwiczeń 

str.97, 98 i 99, 

- do sprawdzenia przesyłamy zadanie 33 i 34 

– zeszyt ćwiczeń, 

- film do obejrzenia 

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

vUMk 

24.04.20r. 

Temat: Powtórzenie materiału z działu: Woda 

i roztwory wodne. 

- podręcznik str.192 i 193, 

- rozwiązujemy zadania z zeszytu ćwiczeń 

str.100 i 101, 

- do sprawdzenia przesyłamy zadania z 

zeszytu ćwiczeń str. 101, 

- logujemy się na e podręczniki – 

podsumowanie materiału z działu: Woda i 

roztwory wodne. 

    https://epodreczniki.pl/a/woda-i-roztwory-

wodne---podsumowanie/DiFuEvxv2 

 

Chemia kl. VIII- 21.04.20r. 

Temat: Estry – budowa, otrzymywanie i 

nazewnictwo. 

- podręcznik str.177,178 i 179, 

- rozwiązujemy zadania z zeszytu ćwiczeń 

str.102 i 103, 

- do sprawdzenia przesyłamy zadanie72 – zeszyt 

ćwiczeń str.103, 

- film do obejrzenia 

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

Mk 

24.04.20r. 

Temat: Właściwości i zastosowanie estrów. 

Hydroliza estrów. 

- podręcznik str.180 i 181, 

- rozwiązujemy zadania z zeszytu ćwiczeń 

str.104, 

- rozwiązujemy zadania z podręcznika str.183 – 

zadanie 2 i 3 – zadania te przesyłamy do  

   sprawdzenia, 

- logujemy się na e podręczniki     

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

wlasciwosci/D1KYqhxnO 

 

 

p. S. Modzelewski 

Wos,  kl. VIII-  20.04. 20r. 

Temat: Prezydent i Rada Ministrów. 

1. Proszę przeczytać temat „Prezydent i Rada 

Ministrów” ( podręcznik strony 140-145). 

Potem proszę o napisanie w zeszycie 

odpowiedzi na następujące ćwiczenia ze stron 

144,145: ćw. 1,2,3,6,7,10. Wstawię za to 

oceny do dziennika. Odpowiedzi przesyłamy 

na adres smodzelewski@interia.pl 

Wos,  kl. VIII- 22.04.20r. 

Temat: podsumowanie wiadomości z 

rozdziału „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Wdżwr, kl. VII- 20.04.20r. 

Temat : Przekazywanie życia 

Ważną rzeczą w życiu człowieka jest 

małżeństwo. Człowiek zawiera je gdy jest w 

pełni dojrzały. Narodziny dziecka ogromnie 

wzbogacają i wzmacniają rodzinę. Powołanie do 

życia nowej istoty to doniosła sprawa, dobrze 

byłoby, aby była to świadoma decyzja obojga 

małżonków. 

Zadanie 

Niżej macie podane wartości ważne w życiu 

człowieka. Zastanówcie się i uszeregujcie je 

mailto:Mariusz53@poczta.onet.pl
https://www.youtube.com/watch?v=nEvqGurvUMk
https://www.youtube.com/watch?v=nEvqGurvUMk
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https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO
https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO
mailto:smodzelewski@interia.pl


 

W zeszycie proszę napisać odpowiedzi na 

zadania 1-6 w podręczniku na stronie 165. 

Odpowiedzi 

proszę przysłać na adres 

smodzelewski@interia.pl 

 

 

według ważności ze swojego punktu widzenia. 

Najważniejsza wartość to 1 i tak dalej. pokój na 

świecie wysokie zarobki dojrzała miłość kariera 

zawodowa ludzka godność szacunek 

przekazywanie  życia kariera zawodowa wiara 

Ojczyzna dobre  małżeństwo pieniądze rodzina 

zdrowie podróże zagraniczne atrakcyjny wygląd 

 

p. K. Tarasko 
20.04 (poniedziałek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Graniastosłupy wśród różnych brył. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.214 (podręcznik). 
 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. 

Zapoznaj się z informacjami w podręczniku str 169-171 

https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.172  (podręcznik) nr 1 i 4 

 

Kl. VIII Informatyka 

Temat: Programowanie gry w ciepło–zimno w Scratchu i w środowisku Processing JS Akademii 

Khana . 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VII Informatyka 

Temat: Tworzenie list punktowanych i numerowanych, stosowanie czcionki o niestandardowym 

rozmiarze, lustrowanie tekstu gotową grafiką. 

https://epodreczniki.pl/ 
 

Kl. V Informatyka 

Temat: Szukanie informacji w internecie, przedstawianie danych – arkusz kalkulacyjny 

https://epodreczniki.pl/ 
 

21.04 (wtorek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Różne siatki tego samego graniastosłupa 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.215 (podręcznik). 
 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.173  (podręcznik) nr 14  oraz 18 str 174 

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Szukanie informacji w internecie, przedstawianie danych – arkusz kalkulacyjny 

https://epodreczniki.pl/ 
 

mailto:smodzelewski@interia.pl
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
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Kl. VIII Fizyka 

Temat: O zjawiskach magnetycznych. 

https://epodreczniki.pl/ 
 
 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Praca, moc, energia mechaniczna. 

https://epodreczniki.pl/ 
Zrobić notatkę podręcznik str 200-203 
 
W zeszycie zadania ze str.203 nr 1  (podręcznik)(pisemnie) 
 
 

22.04 (środa)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa.  
https://epodreczniki.pl/ 
Ćwiczenie str 58, 59, 60 i 61 
 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych – powtórzenie materiału. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.175-176  (podręcznik)  

 

Kl. IV Informatyka 

Temat: Pierwsze wykresy w arkuszu. 

https://epodreczniki.pl/ 
 

23.04 (czwartek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa.  
https://epodreczniki.pl/ 
Ćwiczenie str 62 i 63 
 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Zapisywania treści zadań za pomocą równań. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.177  (podręcznik)  

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat: Właściwości magnesów trwałych. 

https://epodreczniki.pl/ 

Zrobić notatkę podręcznik str 140-144 
 
W zeszycie zadania ze str.144 nr 1 i 2  (podręcznik)(pisemnie) 

 

24.04 (piątek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa zadania z treścią.  
https://epodreczniki.pl/ 
Podręcznik zadania ze strony 218 

https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
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Kl. VIII matematyka 

Temat: Zapisywania treści zadań za pomocą równań i rozwiązywanie zadań. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.178  (podręcznik)  

 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Praca mechaniczna. Moc. 

https://epodreczniki.pl/ 
Zrobić notatkę podręcznik str 204-205 
 
W zeszycie zadania ze str.205 nr 1   (podręcznik)(pisemnie) 
 

Kl. VI Informatyka 

Temat: Korzystanie z automatycznego tłumaczenia online, sprawdzanie pisowni w edytorze 

tekstu.   https://epodreczniki.pl/ 
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