
 

Edukacja wczesnoszkolna – muzyka kl. I   
Temat:  Śpiewanie piosenki „Podróże małe i 

duże”  

Pośpiewaj piosenkę - 

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

PzJ4. 

Edukacja plastyczna 

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.  

ANGIELSKI 

 TEMAT : Summer is coming - wakacyjne 

plany. 

Narysuj na kartce letni słoneczny dzień, 

uwzględnij w swoim rysunku: yellow sun, a 

small duck, green grass ( trawa), red flowers( 

kwiaty), happy mum, dad, big house. 

ANGIELSKI  

TEMAT: Śpiewamy ulubione piosenki 

poznane na lekcjach. 

Jakie piosenki pamiętasz z zajęć: 5 little 

ducks, Head and shoulders, I have a pet ? czy 

oże inne? Sprobuj z pomocą Youtube 

wyszukać i zaśpiewać ulubione angielskie 

piosenki. 

Religia kl. 1 – p. A. Domurat 

Temat: Wakacje z Panem Jezusem. 

Uzupełnij temat na str.114-115. 

Religia kl. 1 

Temat: Dziękuję Ci Jezu za miniony rok 

szkolny. 

 Podczas wieczornej modlitwy podziękuję 

Jezusowi za miniony rok szkolny. 

 
 

Edukacja wczesnoszkolna-  kl. I  

p. B. Mieczkowska 

Poniedziałek 

Poćwicz czytanie tekstów na różnych 

poziomach( wybierz dowolne teksty).Podkreśl w 

nich czasowniki i rzeczowniki .  

Wtorek 

Edukacja matematyczna – poćwicz dodawanie i 

odejmowanie liczb  w zakresie 20.Przypomnij 

sobie dni tygodnia i nazwy miesięcy , poćwicz 

ich zapis. 

Środa 

Poćwicz przeliczanie w wyrazach : sylab , liter i 

głosek . W wybranych przez siebie zdaniach 

wyodrębnij : liczbę wyrazów. Przypomnij sobie 

zapis swego adresu zamieszkania . 

Czwartek 

Przypomnij sobie zaznaczanie i odczytywanie 

pełnych godzin na tarczy zegarowej. 

Wykonaj zadania dodatkowe  w ćwiczeniach z 

edukacji matematycznej i polonistycznej . 

 

Pozdrawiam Was serdecznie ,życzę Wam i 

Waszym Rodzicom zdrowych i radosnych 

wakacji .Pamiętajcie także o zachowaniu 

bezpieczeństwa podczas  zabaw w domu i poza 

nim. 

Wasza wychowawczyni B. Mieczkowska 

J. Angielski  
" What"s he wearing?" Powtórz słówka do 

tematu " Ubrania" na str.80 w zeszycie 

ćwiczeń a nastepnie wykonaj cw. 1.2 na str.78 

w zeszycie ćwiczeń. 

J. Angielski 

Edukacja wczesnoszkolna klasa II – p. E. 

Ziółek 

Kochani Uczniowie! 

To już ostatni tydzień, w którym się uczycie. Po 

nim będą upragnione wakacje i skończą się 

zadania domowe. Myślę, że wytrwacie do końca. 

https://www.youtube.com/watch?v=bugTfbGPzJ4
https://www.youtube.com/watch?v=bugTfbGPzJ4


 

Moje ubrania. Powtórz słownictwo do tematu. 

Powiedź, jakie ubrania masz na sobie, 

wymień kolor. 

 

 

Religia kl. 2 – p. A. Domurat   

Temat: Nasze wakacje z Bogiem.  

  

Uzupełnij str.104-105 w podręczniku 

 

 

Przypominam o zwrocie podręczników i książek 

do biblioteki w środę. 

22.06. 

Przeczytaj tekst "Ślimak Staś" - podręcznik s. 

58. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 6 w kartach pracy s. 

62-63. 

Wykonaj zadania od 1 do 6 s.50-51 w kartach 

matematycznych. 

23.06. 

Przeczytaj wiersz J. Ficowskiego "Czerwiec" - 

podręcznik s. 60. Jeśli masz ochotę, możesz 

nauczyć się go na pamięć. 

Przeczytaj tekst w podręczniku s.61 pt. 

"Owocowa kamizelka ratunkowa" 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 4. w kartach pracy s. 

64-65. 

Wykonaj zadania w kartach matematycznych s. 

52-53. 

24.06. 

Zapoznaj się z budową kwiatu i powstawaniem 

owoców - podręcznik s. 62-63. 

Przeczytaj i naucz się na pamięć krótkiego 

wierszyka Elżbiety Marii Minczakiewicz 

"Walizki". 

Przeczytaj tekst "Wakacje tuż tuż!" - podręcznik 

s. 65. 

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 w kartach pracy s. 66. 

Wykonaj zadania dodatkowe, które Ci zostały w 

kartach matematycznych. 

25.06. 

Wykonaj ćwiczenia dodatkowe, które Ci 

pozostały w kartach pracy. 

Wykonaj zadania dodatkowe w kartach 

matematycznych. 

 

W piątek, 26 czerwca jest uroczyste zakończenie 

roku szkolnego. Spotykamy się wspólnie przed 

szkołą na rozdaniu świadectw. Czekam na Was. 

Do zobaczenia.                                                                                                          

Elżbieta Ziółek 

Religia kl. 3 – p. A. Domurat   

Temat: Jezus i ja na wakacjach. 

Podczas wieczornej modlitwy podziękuję 

Jezusowi za miniony rok szkolny. 

 
 

Edukacja wczesnoszkolna klasa III – 

p. J. Karwowska- Wądołowska 

Poniedziałek 

 Możesz już zwracać podręczniki i książki do 

biblioteki szkolnej. 

Edukacja polonistyczna 

Zapoznaj się  proszę z tekstem w podręczniku 

„Kaszuby” s. 86 i 87. Odpowiedz ustnie na 

pytania znajdujące się pod tekstem. W kartach 



 

 

. 

Język angielski 

Sport. Powtórz słownictwo do tematu na 

str.79-80 w zeszycie ćwiczeń i wykonaj ćw. 

na str.76,77,78 w zeszycie ćwiczeń. 

pracy wykonaj ćwiczenie ze s. 68 i 69. 

Edukacja matematyczna 

Wykonaj proszę zadania w kartach pracy ze s. 48 

i 49.                                                                     

Wtorek 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj proszę List od Henia. W kartach 

pracy wykonaj ćw. 1,2,3 i 4 s. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Edukacja matematyczna 

W kartach pracy wykonaj proszę ćwiczenia ze s. 

50 i 51. 

Środa 

Dzisiaj musisz  już zwrócić podręczniki i książki 

do biblioteki szkolnej.  

Edukacja polonistyczna 

Zapoznaj się proszę z tekstem znajdującym się w 

podręczniku na s. 90, a w kartach pracy wykonaj 

ćwiczenia ze s. 71.                                                                                                                                                                    

Czwartek 

Wykonaj proszę zadania dodatkowe - 

powtórzeniowe, które zostały nam w kartach 

pracy – polonistycznej i matematycznej.                                              

Piątek 

Zapraszam Was na zakończenie roku szkolnego 

2019/2020, które odbędzie się 26.06.2020r. 

przed budynkiem szkoły o godz. 11.10, stolik nr 

2. 

                                                                      

Wychowawczyni J. Wądołowska 

Zapoznaj się proszę dokładnie z zasadami 

odbioru świadectw uczniów                            

klas I-VIII, znajdują się one na stronie naszej 

szkoły. 

                                               

p. J. Wądołowska 

 

Język polski kl. IV –  
Karta pracy w złączniku na stronie szkoły 

 

 

 

 

25.06.2020 r. 

Temat: Jak bezpiecznie i zdrowo spędzić 

wakacje. 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy 

się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje: 

  

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim 

przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie 

zamierzasz wrócić. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 

3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego 

przechodzenia przez jezdnię – przechodź na 

pasach dla pieszych i na zielonym świetle. 



 

 

4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca 

oddalone od jezdni. 

5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

6. Nie rozmawiaj z obcymi. 

7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię 

zaczepiał. 

8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie 

wsiadaj z nimi do samochodu. 

9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów 

od obcych. 

10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W 

razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

11. Kąp się tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych 

kąpieliskach. 

12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby 

dorosłej. 

13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy 

wieje porywisty wiatr. 

14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W 

czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś 

nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz 

posmaruj się kremem z filtrem. 

15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z 

elementami odblaskowymi, kask ochronny 

podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty 

w czasie wycieczki w góry. 

16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli 

widzisz, że nadchodzi burza. 

17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas 

burzy. 

18. Podczas górskich wycieczek nie schodź 

ze szlaku. 

19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – 

w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych 

dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy. 

21. Uważaj na rośliny, na których się nie 

znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są 

trujące. 

22. Podczas spacerów po lesie stosuj 

preparaty odpędzające owady i kleszcze. 

23. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. 

Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może 

Cię ugryźć, gdy spróbujesz go  

25. pogłaskać. 

26. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we 

wszystkim, co robisz. 

Udanych wakacji!!! 



 

p. Zofia Polkowska  

Geografia kl.VII – 22.06. 2020 r. 

Temat:  Środowisko przyrodnicze i 

gospodarka Polski – zadania powtórzeniowe. 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie ze 

str.127 i 128 

Matematyka kl.IV - 22.06.2020 r. 

Temat: Ułamki dziesiętne – zadania 

utrwalające. 

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

5 str.270 

Matematyka kl.IV - 23.06..2020 r. 

Temat:  Powtórzenie wiadomości z działu: 

”Ułamki dziesiętne”. 

 - rozwiązać z podręcznika zadania: 7, 8, 9 

str.270 

Matematyka kl.IV -24.06.2020 r. 

Temat:  Kalkulator – znaczenie niektórych 

klawiszy. 

- przeczytać informacje z podręcznika str.267 

- wykonać z podręcznika zadania:2 i 3 str.269 

Matematyka kl.V – 22.06.2020 r. 

Temat: Ułamki zwykłe – zadania utrwalające. 

 -- zaloguj się na e podręczniki –  rozwiązań 

ćwiczeń nie zapisujemy   w zeszycie (Ułamki 

zwykłe) 

Matematyka kl.V –23.06.2020 r. 

Temat:  Ułamki dziesiętne – zadania 

utrwalające. 

-- zaloguj się na e podręczniki –  rozwiązań 

ćwiczeń nie zapisujemy  w zeszycie ( ułamki 

dziesiętne)  

- wykonać zadania: 14 i 15 str.268 

Matematyka kl.V- 24.06.2020 r. 

Temat: Trójkąty – zadania utrwalające. 

zaloguj się na e podręczniki –  rozwiązań 

ćwiczeń nie zapisujemy    w zeszycie( ułamki 

dziesiętne) 

Matematyka kl.V- 25.06.2020 r. 

Temat: Czworokąty – zadania utrwalające. 

 zaloguj się na e podręczniki –  rozwiązań 

ćwiczeń nie zapisujemy   w zeszycie ( 

czworokąty) 

Geografia kl.V- 23.06.2020 r. 

Temat: Krajobrazy świata – gry dydaktyczne. 

- w zeszycie ćwiczeń rozwiązać krzyżówki  

ze str.95 i 96 

 

Geografia kl.VI – 19.06.2020 r. 

Temat: Europa- gry dydaktyczne. 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 

109,110 i 111 

Geografia kl.VII – 25.06.2020 r. 

Temat: Sprawdź, czy znasz mapę Polski.. 

 - wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze 

str.125 i 126 

Matematyka kl.IV – 19.06.2020 r. 

Temat: Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu 

ułamków dziesiętnych przez: 10,100, 1000. 

-  wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie 4 str.71 i 

7 str.75 

Matematyka kl.VII – 22.06.2020 r. 

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu: 

”Procenty”. 

zaloguj się na e podręczniki –  rozwiązań 

ćwiczeń nie zapisujemy    w zeszycie ( procenty) 

Matematyka kl.VII– 23.06.2020 r. 

Temat: Własności figur płaskich- zadania 

utrwalające. 

 -- zaloguj się na e podręczniki –  rozwiązań 

ćwiczeń nie zapisujemy   w zeszycie ( ułamki 

dziesiętne)  

Matematyka kl.VII- 24.06.2020 r. 

Temat:  Liczby wymierne – ćwiczenia 

utrwalające 

-- zaloguj się na e podręczniki –  rozwiązań 

ćwiczeń nie zapisujemy  w zeszycie( liczby 

wymierne) 

Matematyka kl.VII – 25.06.2020 r. 

Temat:  Pola wielokątów – gry dydaktyczne.  

-- zaloguj się na e podręczniki –  rozwiązań 

ćwiczeń nie zapisujemy   w zeszycie ( pola 

wielokątów)  

Geografia kl.VIII – 22.06.2020 r. 

Temat: Podróż przez poznane kontynenty – gry 

dydaktyczne. 

- wykonać z w zeszycie ćwiczeń krzyżówki ze 

str.93 i 94 

Przyroda kl.IV –23.06.2020 r. 

Temat: Zadania rozwijające wyobraźnie. 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie 3 str.124 

Godzina wychowawcza kl.IV – 24.06.2020r. 

Temat:  Bezpieczeństwo podczas wypoczynku 

letniego. 

 - zasady bezpiecznej zabawy podczas wakacji 



 

p. A.  Kaliszewska 

 

Język angielski kl. V – 22.06 

Are yuo busy next Thursday??. Czas 

przyszły. Wykonaj ćw. 3,4 na str.144 w 

podręczniku. Rozwiązania zapisz do zeszytu 

Język angielski kl. V - " Sleepovers  with  a 

difference". Przeczytaj tekst na str. 115 i 

wykonaj ćw.1.2.3 na tejże stronie.  

Język angielski kl. V 

Lekcja powtórzeniowa. Czas przyszły. 

Powtórz słownictwo na str.117 w 

podreczniku. 

Język angielski kl. IV – 23.06.20  

Rozmawiamy o pogodzie. Naucz się słówek 

Lesson 8.4 na str.117 i wykonaj ćw. 1,2,3,4,5 

na str.74 w zeszycie ćwiczeń.  

Język angielski kl. IV 

I like that" Word blog. Wykonaj ćw. 1,2,3,4 

na str. 75 w zeszycie ćwiczeń. 

Język angielski kl. VI– 24.06.20 

Dbamy o najbliższą okolicę " Powtórz 

słownictwo  na str.79-80 w zeszycie cwiczeń. 

Przeczytaj tekst i wykonaj ćw.2,3 na str.101 

w podręczniku. 

Język angielski kl. VI 

Home sweet home". Powtórz słownictwo do 

tematu na str.103 w podręczniku i wykonaj 

ćw. 1,2,3 ma str.67 w zeszycie ćwiczeń. 

Język niemiecki kl VII -" Kinder essen 

anderes". Czytanie ze zrozumieniem. Przeczytaj 

tekst na str.115 i wykonaj ćw. 35b na str.116 w 

podręczniku. 

Język niemiecki kl VII -Lekcja powtórzeniowa. 

Powtórz słownictwo do tematu" Jedzenie i picie" 

Język niemiecki kl VIII. Rzeczowniki złożone. 

Ćwiczenia gramatyczne. Wykonaj ćw. 35 na 

str.90 w zeszycie ćwiczeń. 

Język niemiecki kl VIII 

Mój ulubiony sport. Wykonaj ćw. 38 na str.91 w 

zeszycie ćwiczeń. 

p. M. Chrostowska 

 
Historia  kl. IV 

Temat: Quiz z historii – przetestuj swoją 

wiedzę. 

• Spróbujcie swoich sił w teście 

historycznym ( w ramach ćwiczeń 

powtórzeniowych). Poniżej znajduje się link 

do strony. Wyniki testu prześlijcie mi na mój 

email: mchrostowska0@gmail.com 

•Link: http://testwiedzy.pl/test/21018/ 

test-historyczny-klasa-4.html 

Historia  kl. V 

Temat: Quiz z historii – przetestuj swoją 

wiedzę. 

•Spróbujcie swoich sił w teście historycznym 

( w ramach ćwiczeń powtórzeniowych). 

Poniżej znajduje się link do strony. Wyniki 

testu prześlijcie mi na mój email: 

mchrostowska0@gmail.com 

Historia  kl. VI 
Temat:  Quiz z historii – przetestuj swoją 

wiedzę. 

• Spróbujcie swoich sił w teście 

historycznym ( w ramach ćwiczeń 

powtórzeniowych). Poniżej znajduje się link do 

strony. Wyniki testu prześlijcie mi na mój email: 

mchrostowska0@gmail.com 

•Link: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian

-z-historii-klasa-6-wczoraj-i-dzis2 

 

Historia  kl. VII 

Temat: Polska w przededniu II wojny światowej. 

•Przeczytajcie tekst z podręcznika s. 264 i 

uzupełnijcie zeszyt ćwiczeń.  

Historia  kl. VIII 

Temat: Quiz z historii – przetestuj swoją wiedzę. 

mailto:mchrostowska0@gmail.com
http://testwiedzy.pl/test/21018/
mailto:mchrostowska0@gmail.com
mailto:mchrostowska0@gmail.com
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-6-wczoraj-i-dzis2
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-6-wczoraj-i-dzis2


 

•Link: https://samequizy.pl/test-o-historii-

poziom-5-klasy/ 

 

 

 

• Spróbujcie swoich sił w teście 

historycznym ( w ramach ćwiczeń 

powtórzeniowych). Poniżej znajduje się link do 

strony. Wyniki testu prześlijcie mi na mój email: 

mchrostowska0@gmail.com 

• Link: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian

-z-historii-klasa-8-wczoraj-i-dzis 

 

 

p. M. Tomasiewicz  

 Technika kl. IV – 22.06.20 

TEMAT:  Podsumowanie wiadomości . 

Dokonaj autorefleksji : które zagadnienia lub 

ćwiczenia sprawiły Ci najwięcej problemów? 

Nad czym chciałbyś poćwiczyć? Co w 

zajęciach  techniki najbardziej Ci się 

podobało, a co byś zmodyfikował? 

Odpowiedzi i przemyślenia możesz przesłać 

na maila trelemorele43@gmail.com 

ANGIELSKI VIII- 22.06.20 

TEMAT:  Utrwalamy wiadomości z rozdziału 

8,9. 

Z Workbooka wykonaj zadania 1,4,5 strona 

96. 

TECHNIKA VI- 23.06.20 

TEMAT:  Podsumowanie wiadomości . 

Dokonaj autorefleksji : które zagadnienia lub 

ćwiczenia sprawiły Ci najwięcej problemów? 

Nad czym chciałbyś poćwiczyć? Co w 

zajęciach  techniki najbardziej Ci się 

podobało, a co byś zmodyfikował? 

Odpowiedzi i przemyślenia możesz przesłać 

na maila trelemorele43@gmail.com 

TECHNIKA V – 23.06.20 

TEMAT:  Podsumowanie wiadomości . 

Dokonaj autorefleksji : które zagadnienia lub 

ćwiczenia sprawiły Ci najwięcej problemów? 

Nad czym chciałbyś poćwiczyć? Co w 

zajęciach  techniki najbardziej Ci się 

podobało, a co byś zmodyfikował? 

Odpowiedzi i przemyślenia możesz przesłać 

na maila trelemorele43@gmail.com 

ANGIELSKI V – 23.06.20 

TEMAT: Pytania i odpowiedzi do tekstu. 

Z podręcznika na stronie 115 przeczytaj tekst 

Sleepovers with a Difference i zdecyduj czy 

zdania w zadaniu 2 są true czy false. 

ANGIELSKI V - 24.06.20 

ANGIELSKI  VII -19.06.20 

TEMAT:  Czas Present Perfect ćwiczenia 

Z podręcznika na stronie na stronie 109  

przeczytaj tekst Alone in the Jungle i wykonaj 

zadanie 1.  

Workbook c1) 3/102 - ułóż pytania  twierdzenia  

z rozsypanki w czasie Present Perfect. Pamiętaj o 

schemacie:  

Pytania: słówko pytające ( może go nie być ) + 

Have/ has + osoba+  ever ( może nie być ) + III 

forma czasownika?  

Przeczenia:  Osoba + have/ has + never + III 

forma czasownika lub Osoba + have not/ has not 

+ III forma czasownika. 

ANGIELSKI VII  

TEMAT:Zastosowanie just, already, yet. 

 Z podręcznika na stronie 114 wykonaj zadanie 1 

i 5. 

ANGIELSKI VII  

TEMAT:Zastosowanie just, already, yet. 

 Z podręcznika na stronie 114 wykonaj zadanie 1 

i 5. 

ANGIELSKI VII  

TEMAT:Zastosowanie just, already, yet. 

 Z podręcznika na stronie 114 wykonaj zadanie 1 

i 5. 

ANGIELSKI VII – 25.06.20 

TEMAT: Moje plany wakacyjne. 

Ułóż kilak zdań o swoich wakacyjnych planach, 

użyj czasu Continuous lub konstrukcji going to. 

ANGIELSKI VIII - 23.06.20 

TEMAT: Co pamiętam - utrwalenie słownictwa 

rozdział 9. 

Wykonaj zadania: 1/103 oraz 2 strona 102 z 

Workbooka. 

ANGIELSKI VIII- 24.06.20 

TEMAT: Zadawanie pytań - indirect questions. 

Workbook strona 104 wykonaj zadania 1 i 2. 

https://samequizy.pl/test-o-historii-poziom-5-klasy/
https://samequizy.pl/test-o-historii-poziom-5-klasy/
mailto:mchrostowska0@gmail.com
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-8-wczoraj-i-dzis
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-8-wczoraj-i-dzis
mailto:trelemorele43@gmail.com
mailto:trelemorele43@gmail.com
mailto:trelemorele43@gmail.com


 

TEMAT: Utrwalenie zagadnień 

gramatycznych. 

Z workbooka wykonaj zadania 3/74, 1/76 

ANGIELSKI V – 25.06.20 

TEMAT:Utrwalenie zagadnień 

gramatycznych. 

ANGIELSKI V  

TEMAT: Moje plany wakacyjne . 

Ułóż kilak zdań o swoich wakacyjnych 

planach, użyj czasu Continuous lub 

konstrukcji going to. 

ANGIELSKI VIII – 25.06.20 

TEMAT: Moje plany wakacyjne. 

Ułóż kilak zdań o swoich wakacyjnych planach, 

użyj czasu Continuous lub konstrukcji going to. 

 

GODZINA Z WYCHOWAWCĄ VII  

 

TEMAT: Bezpiecznie na wakacjach. 

 

 

 

p. E. Sacha 
 

Plastyka kl. VI  
Temat:  Ważne dzieła współczesnej 

architektury polskiej. 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl ,  

zapoznaj się z udostępnionym  materiałem. 

Postaraj się wykonać polecenia z tego tematu. 

 

Muzyka kl. VII 

Temat: Operetka i musical.  

Przeczytaj w podręczniku temat s. 120 – 122.   

 Zaloguj się na https://epodreczniki.pl ,  

zapoznaj się z udostępnionym  materiałem. 

Muzyka kl. V 

Temat: Muzyka ilustracyjna i programowa. 

 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl  

zapoznaj się z materiałem i postaraj się 

wykonać zadania do z tematu.   

Plastyka kl. IV 

Temat:  Kalejdoskop – tworzę barwną pracę . 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, 

 zapoznaj się  z udostępnionym materiałem. 

Postaraj się wykonać  ćwiczenia  z tego 

tematu.   

 

Muzyka kl. VI 

Temat: Kanon rytmiczny.  

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl,  

zapoznaj się  z udostępnionym materiałem i 

wykonaj zadania z tego tematu.   

 

Godzina wychowawcza kl. V 

Temat: Bezpiecznie na wakacjach 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII 

Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o 

zdrowie.  

Obejrzyj prezentację - 

http://ppp3.olsztyn.pl/docs/komunikacja.pdf 

 W zeszycie napisz o wpływie komunikacji 

interpersonalnej na zdrowie.  

 

Plastyka kl. VII 

Temat: Grafika użytkowa. Słup ogłoszeniowy 

lub plakat.   

Przeczytaj temat z książki s. 96 – 99 i odpowiedz 

w zeszycie na pytania                 z książki s. 99.   

 

 

p. M. Mrozek 
 

https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
http://ppp3.olsztyn.pl/docs/komunikacja.pdf


 

Biologia kl. VI – 22.06.2020r. 

Temat: Sposoby ochrony przyrody (lekcja 

podsumowująca). 

- wejdź na stronę internetową i zapoznaj się: 

https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-

przyrody-w-polsce/D14LOROda 

 

 

 

 

 

 

Biologia kl. VII – 22.06.2020r. 

Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego. 

Znaczenie homeostazy w organizmie. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.235-246; 

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

117 i 1-3 str. 123; 

Biologia kl. VII- 23.06.2020r. 

Temat: Wpływ substancji psychoaktywnych na 

organizm człowieka. Zaburzenie homostazy 

w organizmie. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.247-257; 

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

123 i zad. 1-3 str.125; 

 

p. B. Eska 
 

Chemia kl. VII – 23.06.2020r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań z działu: Tlenki 

i wodorotlenki. 

- podręcznik str.226 – numery zadań 1 – 10, 

 – rozwiązania zadań sprawdzamy w 

podanych odpowiedziach na str.241. 

 

 

Chemia kl. VIII –  23.06.2020r. 

Temat: Związki organiczne – podsumowanie 

wiadomości. 

- podręcznik str.250, 251, 

- rozwiązywanie zadań – podręcznik str.136 – 

zadanie 5, 6 i 7, 

- rozwiązania zadań sprawdzamy w podanych 

odpowiedziach na str.253. 

 

p. S. Modzelewski 

Wdżwr, kl. VII - 22 czerwca 2020 

Temat : Ludzkie drogowskazy. 

Proszę na stronie epodręczniki. pl poczytać 

sobie o tym temacie i wykonać zadania, które 

się tam 

znajdują. 

Oto link: https://epodreczniki.pl/a/idealy-a-

autorytety/D7gWcIsdE 

 

Wos,  kl. VIII- 22 czerwca 2020  

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu 

„Sprawy międzynarodowe”. 

Podręcznik strona 197, proszę pisemnie 

wykonać zadania 7, 8, 10( podać trzy różnice), 

12. 

 

p. K. Tarasko 

22.06 (poniedziałek)  

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Mnożenie liczb wymiernych. 

Przeczytaj temat str.258-259 

Rozwiązać zadania str.260 (podręcznik) oraz ćwiczenia strona 85-86 

 

https://epodreczniki.pl/ 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/D14LOROda
https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/D14LOROda
https://epodreczniki.pl/a/idealy-a-autorytety/D7gWcIsdE
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Kl. VIII matematyka 

Temat: Długość okręgu i pole koła. 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 
https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII Informatyka 

Temat: Ciekawe serwisy wspomagające samodzielną naukę i rozwijanie zainteresowań – 

platforma Zooniverse.org, portale TED.com i Ed.TED.com 
 https://pl.khanacademy.org/ 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VII Informatyka 

Temat: Ucz się i rozwijaj zainteresowania w sieci. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Bezpieczn w wakacje w sieci. 

 https://epodreczniki.pl/ 

 

23.06 (wtorek)  

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Mnożenie liczb wymiernych - ćwiczenia. 

Przeczytaj temat str.258-259 

Rozwiązać ćwiczenia strona 87 

 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Pierścień kołowy, pole pierścienia. 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Bezpieczn w wakacje w sieci. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat:  Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków. Przejście wiązki światła białego przez 

pryzmat. 

Napisz notatkę oraz rozwiąż zadanie na https://quizizz.com/join/ 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Test całoroczny z fizyki w klasie 7. 

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

 

 

https://quizizz.com/join/
https://epodreczniki.pl/
https://pl.khanacademy.org/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://quizizz.com/join/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
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24.06 (środa)  

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Temat: Dzielenie liczb wymiernych. 

Przeczytaj temat str.262 

Rozwiązać zadania str.263 (podręcznik) oraz ćwiczenia strona 88-89 

 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta. 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

https://epodreczniki.pl/ 

 

 

Kl. IV Informatyka 

Temat: Bezpieczn w wakacje w sieci. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

25.06 (czwartek)  

 

Kl. VI matematyka 

 

Temat: Dzielenie liczb wymiernych - ćwiczenia. 

Rozwiązać ćwiczenia strona 90 

 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Figury osiowo-symetryczne. Figury środkowo-symetryczne. 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat:  Soczewki. Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek. Wady wzroku. Krótkowzrocz-

ność i dalekowzroczność. 

Napisz notatkę oraz rozwiąż zadanie na https://quizizz.com/join/ 

https://epodreczniki.pl/ 

 

 

Ks. Witold  Gromadzki 

Klasa IV- 24.06  

Temat: „Św. Antoni - patron rzeczy, których 

warto szukać”. Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=691&v=epzwZ_hsylA&feature=emb_logo 

25.06 

Temat: "Podsumowanie pracy rocznej w klasie 

Klasa VII -24.06  

Temat: „Św. Antoni - patron rzeczy, których 

warto szukać”. Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

691&v=epzwZ_hsylA&feature=emb_logo 

25.06  

Temat: "Podsumowanie pracy rocznej w klasie 

https://epodreczniki.pl/
https://quizizz.com/join/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://quizizz.com/join/
https://epodreczniki.pl/
https://quizizz.com/join/
https://epodreczniki.pl/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=691&v=epzwZ_hsylA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=691&v=epzwZ_hsylA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=691&v=epzwZ_hsylA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=691&v=epzwZ_hsylA&feature=emb_logo


 

czwartej". 

 

Klasa V- 24.06  

Temat: „Św. Antoni - patron rzeczy, których 

warto szukać”. Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=691&v=epzwZ_hsylA&feature=emb_logo 

25.06  

Temat: "Podsumowanie pracy rocznej w klasie 

piątej." 

Klasa VI - 24.06  

Temat: „Św. Antoni - patron rzeczy, których 

warto szukać”. Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=691&v=epzwZ_hsylA&feature=emb_logo 

25.06  

Temat: "Podsumowanie pracy rocznej w klasie 

szóstej." 

 

siódmej." 

Klasa VIII- 24.06  

Temat: „Św. Antoni - patron rzeczy, których 

warto szukać”. Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

691&v=epzwZ_hsylA&feature=emb_logo 
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