
 

Religia kl. 1 – p. A. Domurat 26.05.20 

Temat: Wyrażam miłość dla mojej mamy. 

Narysuj piękny bukiet dla mamy pogręcznik 

str. 111. 

28.05.20 

Temat: Figuki i kapliczki znakiem czci Matki 

Bożej. 

Odwiedź z rodzicami przydrożne kapliczki. 

Edukacja wczesnoszkolna – muzyka kl. I p. 

E. Sacha 25.05.20 

Temat: Piosenki na Dzień Dziecka.  

Posłuchaj piosenek o prawach i obowiązkach 

dziecka: https://youtu.be/Mudintn3BM4, 

https://youtu.be/imoS6Wkr04w. 

Edukacja plastyczna – 28.05.20 

Temat: Temat: Praca plastyczna -  „Mali 

przedsiębiorcy.” 

Na kartce formatu A-4 lub A-3 Wykonaj 

pracę plastyczną ” Mali przedsiębiorcy.” 

Zachęcam również Was do wzięcia udziału w 

akcji „#sostanwdomu z Dobromisiem” – już 

bajka nr 5. Szczegóły akcji na stronie 

internetowej naszej szkoły.  

J. angielski – p. M. Tomasiewicz 27.05.2020 

TEMAT: What are you wearing? 

Ze strony  edesk.pearson.pl spróbuj pobrać z 

Zeszytu ćwiczeń stronę 56 i wykonaj 

ćwiczenie 9 - Powiedz w co ubrani są Minnie 

i Mickey oraz jakiego koloru są to ubrania. W 

ćwiczeniu 10 napisz po śladzie wyrazy skirt, 

T- shirt i shoes. 

28.05.20 

TEMAT: Praca plastyczna - I'm wearing. 

Ze strony  edesk.pearson.pl spróbuj pobrać z 

Zeszytu ćwiczeń stronę 57 i wykonaj 

ćwiczenie 12 - pokoloruj pirata. 

podpowiedz : I'm wearing oznacza jestem 

ubrany w..... 

Edukacja wczesnoszkolna klasa I– p. B. 

Mieczkowska 

Poniedziałek 

Podręcznik cz.5, str 49.Przeczytaj tekst 

wspólnie z rodzicami  – wykonaj eksperyment 

z farbami. 

W matematycznych kartach pracy cz.5 -

wykonujemy ćwiczenia ze str. 49- na ocenę. 

Wtorek 

Podręcznik str.45-  

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna - 

wykonujemy str. 47- na ocenę. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie str.50,51. 

Środa 

Podręcznik str. 50,51 . przeczytaj z pomocą 

rodziców tekst i porozmawiajcie o nim, 

odpowiedzcie  ustnie na pytania pod tekstem. 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna – 

ćwiczenia  ze str.48. 

W matematycznych kartach pracy 

wykonujemy ćwiczenia ze str. 52. 

Czwartek  

Edukacja polonistyczna str. 49,50. 

Edukacja matematyczna : str.53. 

Edukacja techniczna – ćwiczenia edukacja 

polonistyczna str.51- dla chętnych. 

Piątek 

Pracujemy z  podręcznikiem  na 

str.52,53.Przeczytaj tekst  wspólnie z 

Rodzicami odpowiedz ustnie na pytania do 

niego. 

  Edukacja matematyczna ćwiczenie  : str. 

54,55. 

 

Pozdrawiam Was serdecznie . 

B. Mieczkowska 

 

Religia kl. 2 – p. A. Domurat  25.05.20 

Temat: Wzajemna pomoc drogą do spotkania 

z Jezusem zmartwychwstałym. 

Dokończ kolorować rysunki str. 90. 

29.05.20-  

Temat: Wniebowstąpienie - z Jezusem 

idziemy do Ojca. 

Pokoloruj obrazki str. 95. 

J. angielski- p. A. Kaliszewska - 25.05.20 

Krajobraz. Wykonaj ćw.9,10,11,12 na str.54-

55 w zeszycie ćwiczeń ( na ocenę). Prosze 

wysłać na adress: allakaliszewska@wp.pl 

Edukacja wczesnoszkolna klasa II – p. E. 

Ziółek 

Drodzy Uczniowie i Rodzice 

Przesyłam kolejną partię materiału na okres od 

25.05. do 29.05.2020r. 

25.05.2020r. 

Przeczytaj notatkę kronikarską i teksty na s.28-

29-30-31 podręcznika. 

Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy na s.32-33-

34-35. Zrób zdjęcie wykonanego ćwiczenia 1 

s.32 i prześlij na e-maila: ela-ziolek@wp.pl 

Wykonaj zadania od 4 do 8 s.25 karty 

https://youtu.be/imoS6Wkr04w
mailto:allakaliszewska@wp.pl


 

27.05.20-  

" Pocztówka z wakacji." Wykonaj ćw. 

13,14,15 na str.55-57 w zeszycie ćwiczeń 

oraz ćw.15,17 na str.58-59 w podr. 

matematyczne. 

Wykonaj zadania 1 i 2 na s.26-27 karty 

matematyczne. 

26.05.2020r. 

Przeczytaj inscenizację D. Gellner "Gady z 

szuflady" s.33-24-35 podręcznik. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 s.36-37 karty 

pracy. 

Wykonaj zadania od 1 do 9 s.28-29 karty 

matematyczne. Zadania 5, 6, 7 prześlijcie na 

mego e-maila. 

27.05.2020r. 

Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą rodziców 

tekst "Czar dla mamy" Joanny Papuzińskiej s.36-

37-38 podręcznik. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 s. 38-39 karty 

pracy. 

Wykonaj czarodziejską różdżkę według 

instrukcji na s. 41 kart pracy. 

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

matematyczne. 

28.05.2020r. 

Wykonaj ćwiczenia 5 i 6 s. 40 karty pracy. 

Wykonaj ćwiczenia dodatkowe 9 i 10 s. 76 karty 

pracy. 

Pograj w grę "Podróż" przez Krainy Działań" 

s.32-33 karty matematyczne. 

Wykonaj zadania od 1 do 8 s. 34-35 karty 

matematyczne. 

29.05.2020r. 

Przeczytaj teksty o Dniu Dziecka na s.39-40-41 

podręcznika. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 s. 42-43 karty 

pracy. 

Ćwiczenie 3 s.43 wykonaj w zeszycie i prześlij 

na podanego e-maila. 

Wykonaj zadania od 1 do 3 karty matematyczne 

s.36-37. 

Drogie Dzieci, ćwiczcie tabliczkę mnożenia w 

zakresie 100. 

Pozdrawiam Was i Waszych Rodziców. 

J. angielski-p. A. Kaliszewska 26.05.20 

" Animal food." Wykonaj ćw.6,7 na str.53 

oraz ćw. 8,9 na str.54 w zeszycie cwiczeń. 

28.05.20 

" Zwierzęta." Wykonaj ćw. 10,11 na str,55 w 

zeszycie ćwiczeń oraz ćw. 12,14 na str.57 w 

zeszycie ćwiczeń. 

Religia kl. 3 – p. A. Domurat  25.05.20 

Temat: Powtórzenie materiału – Msza Święta. 

Edukacja wczesnoszkolna klasa III –p. J. 

Karwowska- Wądołowska 

Kochani 

Proszę o wykonanie następujących zadań:                                                                 

Poniedziałek: 

Z edukacji polonistycznej: przeczytaj proszę List 

od Hani – podręcznik s. 60-61.                                                             

W kartach pracy wykonaj proszę ćwiczenie 

1,2,3,4 i 5 s. 40-41. Dla chętnych 



 

29.05.20 

Temat: Test sprawdzający wiedzę – Mały 

Katechizm. 

https://view.genial.ly/5e787743a330b30dbe66

3531/interactive-image-maly-katechizm-do-i-

komunii-

sw?fbclid=IwAR3KHqnySs8UFmalOtJy_jzq

EQfpZqF08Chv9vss8hJxGcLWm7JAmsw9Y

_E 

Edukacja plastyczna – p. E. Sacha  

Temat: Temat: Praca plastyczna – Pojazdy 

lądowe za sto lat.  

 Zilustrowanie swoją wizję pojazdu lądowego 

za sto lat. Pracę wykonaj dowolną techniką 

malarską. 

Zachęcam również Was do wzięcia udziału w 

akcji „#sostanwdomu z Dobromisiem” – już 

bajka nr 5. Szczegóły akcji na stronie 

internetowej naszej szkoły.  

Edukacja muzyczna- p. E. Sacha  

Temat: Rytmiczna recytacja tekstu.  

 Wiersz Marii Konopnickiej „Jabłoneczka”. 

Piórkiem, dźwiękiem i pędzelkiem – Modest 

Musorgski Promenada z cyklu Obrazki z 

wystawy – Podręcznik s. 95.  

Posłuchaj:  https://youtu.be/q0pKldtkyuk. 

 

 

programowanie s. 42-43. 

Edukacja matematyczna: wykonaj proszę ćw. ze 

s. 30,31,32.                                                                               

Wtorek 

 Edukacja polonistyczna: przeczytaj wierszyki 

znajdujące się w podręczniku na s. 62-63.                                                                                                                                      

W kartach pracy wykonaj  proszę ćw. ze s. 

44,45. Wykonane zadanie 5 s. 45 prześlij proszę 

na mój adres maila.  Chętnie poznam Wasze 

propozycje.                                                                                                                                                                         

Edukacja matematyczna: wykonaj proszę ćw. ze 

s. 33,34 i 35. 

Środa 

Edukacja polonistyczna: zapoznaj się z 

informacjami na temat Janusza Korczaka   w 

podręczniku s. 64 oraz przeczytaj fragment 

opowiadania „Król Maciuś Pierwszy”.                                                                                                                    

W kartach pracy wykonaj ćw. ze s. 46 oraz ćw. 

4,5,6 i 7 s. 47.                                                                   

Edukacja matematyczna: ćw. s. 36, 37.      

Czwartek 

Edukacja polonistyczna: przeczytaj fragment 

„Pamiętnik Blumki” oraz tekst Rzecznik Praw 

Dziecka w Polsce s. 68-69.                                                                         

W kartach pracy wykonaj ćwiczenia ze s. 48-49. 

Edukacja matematyczna: ćw. s. 38, 39.                                                    

Piątek 

Edukacja polonistyczna: zapoznaj się z zasadami 

dbania o higienę jamy ustnej – podręcznik s. 70-

71.  W kartach pracy wykonaj ćw. ze s. 50,51,52. 

Edukacja matematyczna: ćw. s. 40 i 41.  

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. 

p. J. Wądołowska 

 

Język polski kl. IV – 18.05.2020 r. 

25.05.2020 r. 

Temat: Utrwalamy wiadomości z rozdziału „ 

Nasza przyjaźń”. 

Jeszcze raz przypomnijcie sobie wiadomości 

z rozdziału 7, podsumowanie ze str. 304. 

szczególnie wiadomości z czerwonych ramek: 

zapamiętaj. 

Dacie radę  pozdrawiam. 

18.05.2020 r. II lekcja 

Temat:  Nasza przyjaźń-sprawdzian nr 7. 

Wykonajcie test (przesyłam go na wasze 

maile i prześlijcie mi go jak najszybciej)  

Powodzenia 

  

Język polski kl. IV- 26.05.2020 r. 

Temat: Wiem ,umiem rozumiem-odmienne 

części mowy. 

Zaczniemy powtarzać i utrwalać poznany dotąd 

materiał omówiony w klasie 4. 

Wymieńcie wszystkie odmienne części mowy 

poznane w klasie 4. Na jakie odpowiadają 

pytania. 

Ułóżcie po dwa zdania z tymi częściami mowy. 

Wszystko to zapisz w zeszycie 

27.05.2020 r.  
Temat: Nieodmienne części mowy-ćwiczenia. 

Wymień w zeszycie nieodmienne części mowy i 

również ułóż z nimi zdania. 

Przypomnij na jakie odpowiadają pytania. 

https://view.genial.ly/5e787743a330b30dbe663531/interactive-image-maly-katechizm-do-i-komunii-sw?fbclid=IwAR3KHqnySs8UFmalOtJy_jzqEQfpZqF08Chv9vss8hJxGcLWm7JAmsw9Y_E
https://view.genial.ly/5e787743a330b30dbe663531/interactive-image-maly-katechizm-do-i-komunii-sw?fbclid=IwAR3KHqnySs8UFmalOtJy_jzqEQfpZqF08Chv9vss8hJxGcLWm7JAmsw9Y_E
https://view.genial.ly/5e787743a330b30dbe663531/interactive-image-maly-katechizm-do-i-komunii-sw?fbclid=IwAR3KHqnySs8UFmalOtJy_jzqEQfpZqF08Chv9vss8hJxGcLWm7JAmsw9Y_E
https://view.genial.ly/5e787743a330b30dbe663531/interactive-image-maly-katechizm-do-i-komunii-sw?fbclid=IwAR3KHqnySs8UFmalOtJy_jzqEQfpZqF08Chv9vss8hJxGcLWm7JAmsw9Y_E
https://view.genial.ly/5e787743a330b30dbe663531/interactive-image-maly-katechizm-do-i-komunii-sw?fbclid=IwAR3KHqnySs8UFmalOtJy_jzqEQfpZqF08Chv9vss8hJxGcLWm7JAmsw9Y_E
https://view.genial.ly/5e787743a330b30dbe663531/interactive-image-maly-katechizm-do-i-komunii-sw?fbclid=IwAR3KHqnySs8UFmalOtJy_jzqEQfpZqF08Chv9vss8hJxGcLWm7JAmsw9Y_E
https://youtu.be/q0pKldtkyuk


 

 Trzymajcie się cieplutko 

28.05.2020 r. 

Temat:  Krótko o sobie-autoprezentacja. 

Przypomnijcie sobie w jaki sposób należy się 

przedstawiać. 

W jakiej kolejności podajemy imię i nazwisko. 

O jakich zasadach należy pamiętać. 

p. Zofia Polkowska  

Matematyka – kl. IV- 25.05.2020 r. 

Temat: Odczytywanie i zapisywanie liczb w 

postaci dziesiętnej. 

- wykonaj zadanie 6 i 7 str.245(podręcznik)  

- w zeszycie ćwiczeń rozwiązać zadania: 3 

str.53, zad.4 i 5 str.54 

Matematyka kl. IV –26.05.2020 r. 

Temat:  Zaznaczanie ułamków dziesiętnych 

na osi liczbowej. 

- rozwiązać z podręcznika zadania: 10 i 9  

str.245 

-  w zeszycie ćwiczeń wykonać zadania:11 i 

12 str.56 

Matematyka kl. IV - 27.05.2020 r. 

Temat: Liczby w postaci dziesiętnej – 

ćwiczenia. 

 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń 

zadania:6,7,8,9 i 10 str.55 

Matematyka kl.IV – 29.05.2020 r. 

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków 

dziesiętnych. 

- przeczytać przykład 1 i 2  z podręcznika 

str.246 i zapamiętać informacje zapisane 

niebieskim drukiem. 

 - rozwiązać zadania:1, 2 i 3 str.247  

(podręcznik) 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zad.1,2, 3 i 4 

str.56 i 57 

Przyroda kl. IV– 26.05.2020 r. 

Temat: Jakie drzewa rosną w lesie? 

- przeczytać temat z  podręcznika str.187-191 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadania: 1 i 2   

str. 113 i 114. 

Przyroda kl.IV – 29.05. 2020 r. 

Temat: Różne typy lasów. 

- przeczytać temat z podręcznika str. 192 

 - wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.115 

Godzina wychowawcza kl. IV – 

Temat: Niezwykła podróż kropelki – znaczenie 

wody w przyrodzie i gospodarce. 

- obejrzyj 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApN

IQ 

 

Matematyka kl.V –25.05.2020 r. 

Temat: Diagramy procentowe – odczytywanie 

i przedstawianie danych. 

- przeczytać informacje ze str.250, 251 i 252 

- rozwiązać zadania: 1,2 i 3 str.252  

Matematyka kl.V – 26.05.2020 r. 

Temat: Sporządzanie diagramów 

prostokątnych i słupkowych 

 - rozwiązać zadania: 4 str.252, zad.5 i 6 

str.253 

Matematyka kl.V- 27.05.2020 r. 

Temat: Ułamki dziesiętne o mianowniku 10, 

Geografia kl. V- 26.05.2020 r. 

Temat: Jakie drzewa rosną w lesie? 

- przeczytać temat z  podręcznika str.187-191 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadania: 1 i 2   

str. 113 i 114. 

Geografia kl.VI – 29.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

„Sąsiedzi Polski”. 

- przeczytać podsumowanie z podręcznika str. 

173-174 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze 

str.104,105 i 106 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8
https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ
https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ


 

100, 1000. 

- rozwiązać zadania: 1,3,4 i 5 str.254 

Matematyka kl.V- - 28.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

„Ułamki dziesiętne o mianowniku 100”. 

 - rozwiązać zadania: 7a,b,c str.254, zad. 8,9 i 

12str.255 

Matematyka kl.V – 29.05.2020 r. 

Temat: Prostopadłościan –opis i siatki. 

- przeczytać z podręcznika informacje ze 

str.257 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Opis prostopadłościanu i 

sześcianu. Siatki i modele prostopadłościanu i 

sześcianu) 

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

Geografia kl. VIII- 25.05.2020 r. 

Temat: Ludność i gospodarka Australii. 

- przeczytać temat z podręcznika str.162- 167. 

- wykonać z w zeszycie ćwiczeń zadania ze   

str.75 i 76 

Matematyka kl. VII – 25.05.2020 r. 

Temat: Obliczanie pola powierzchni 

całkowitej graniastosłupa. 

- przeczytać informacje ze str.258 

- rozwiązać zadania: 15, 17 i 18 str.258, 

Matematyka kl. VII- 26.05.2020 r. 

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa 

prostego – rozwiązywanie zadań. 

 - rozwiązać zadania: 19 i 20 str.259 

Matematyka kl. VII - 27.05.2020 r. 

Temat: Rozwiazywanie zadań praktycznych 

dotyczących obliczania pola powierzchni 

graniastosłupa. 

- rozwiązać zadanie 21 i 23 i 4 str.259 

Matematyka kl. VII- 28.05.2020 r. 

Temat:  Objętość bryły, jednostki objętości. 

- przeczytać informacje z podręcznika str.260 

 - rozwiązać zadania:1,2 i 3  str.261  

Matematyka kl.VII- – 29.05.2020 r. 

Temat: Jednostki objętości – rozwiązywanie 

zadań. 

- rozwiązać zadnia: 5,6,7  str. 261 i 9(dla 

chętnych) str.261 

Geografia kl. VII - 25.05 2020 r. 

Temat: Walory przyrodnicze i kulturowe 

województwa podlaskiego. 

- skorzystaj ze stron internetowych  

 

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

_A 

https://www.youtube.com/watch?v=8lCWdb6PP

4o 

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

N0https://www.youtube.com/watch?v=_znnwM

_lyN0 

- w zeszycie wypisać:-  parki narodowe 

województwa podlaskiego i ich osobliwości, 

- przykłady atrakcji kulturowych(zabytki, 

festiwale, wydarzenia artystyczne) 

Geografia kl. VII – 28.05.2020 r. 

Temat: Zaprojektowanie podróży po 

województwie podlaskim. 

- przeczytać informacje z podręcznika str.203-

205 

- przejrzeć strony internetowe dotyczące 

walorów kulturowych i przyrodniczych 

województwa podlaskiego 

                                              

                                                  Ks. W. Gromadzki 

Religia kl. IV- 27.05. PRZECZYTAJ z 

podręcznika temat 56: „Częstochowa - 

niezwykła wycieczka” (ss. 130 – 131). 

Zapoznaj się z mapką w lewym górnym rogu 

(s. 130). Czy już byłeś na Jasnej Górze? Co 

pamiętasz z tej pielgrzymki? jak modliłeś się 

Religia kl. VI- 27.05. PRZECZYTAJ z 

podręcznika temat 61: „Jak okazać im miłość? 

Dzień Matki i Dzień Ojca" (ss. 197 – 199). 

Odkąd obchodzi się Dzień Matki, a odkąd dzień 

Ojca? Co Pismo Św. mówi o szacunku dla 

rodziców? Jak św. Jan Paweł II - patron szkoły - 



 

przed cudownym obrazem? Jakie są dzieje 

tego miejsca? Dlaczego wielcy Polacy 

uważają, że tam można poczuć, jak bije serce 

polskiego narodu? O której godzinie można 

włączyć się Apel Jasnogórski? WYPEŁNIJ 

polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 114 – 115. 

DLA CHĘTNYCH: Obejrzyj film o 

sanktuarium: 

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

a4U 

 28.05.  
PRZECZYTAJ z podręcznika temat 57: 

„Łagiewniki - iskra Miłosierdzia” (ss. 132 – 

133). Zapoznaj się z mapką w lewym górnym 

rogu (s. 132). Zapoznaj się z historią objawień 

Jezusa siostrze Faustynie. Przypomnij (lub 

naucz się) Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

116 – 117. DLA CHĘTNYCH: Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=7dWDvi

U77xw 

Religia kl. V- 27.05. PRZECZYTAJ z 

podręcznika temat 61: „Nieugięty przewodnik 

Narodu - kardynał Stefan Wyszyński” (ss. 

136 – 137). Obejrzyj film biograficzny (45 

minut):  

https://www.youtube.com/watch?v=Z0JPtnE

RnKc 

Jak wyglądała historia jego życia? Dlaczego 

można go nazwać Prymasem Tysiąclecia? 

Dlaczego był uważany za ojca narodu 

polskiego w okresie komunistycznego 

zniewolenia? WYPEŁNIJ polecenia w 

zeszycie ćwiczeń ss. 124 – 125. Zrób zdjęcie 

125 i prześlij (ocena): 

witold.gromadzki@gmail.com 

Termin: do 29 maja. 

28.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

62: „Nauczyciel - przewodni w drodze” (ss. 

138 – 139). WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie 

ćwiczeń ss. 126 – 127.  

wspomina swoich rodziców? Za co jesteś 

szczególnie wdzięczny swoim rodzicom? Czy 

modlisz się za swoich rodziców? Czy okazujesz 

im szacunek? Czy mogą być z ciebie dumni? 

Czy nie ranisz ich swoim zachowaniem? Czy 

potrafisz ich za to przeprosić? Pomódl się za 

swoich rodziców. WYPEŁNIJ polecenia w 

zeszycie ćwiczeń ss. 124 – 125. Zrób zdjęcie 

124/125 i prześlij (ocena): 

witold.gromadzki@gmail.com 

Termin: do 29 maja. 

28.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 62: 

„Dzień Dziecka - moje prawa i obowiązki” (ss. 

200 – 202). WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie 

ćwiczeń ss. 126 – 127. 

Religia kl. VII- 27.05.  

Temat: „Wniebowstąpienie Pańskie”. Zapoznaj 

się z tekstem (audiobook) G. Bosis: 

https://www.youtube.com/watch?v=8xwMvW5h

s-8 

Jak Jezus ją przygarnął? Jak ja prowadził? Czym 

jest niebo? Jak tam przejść? DLA CHĘTNYCH: 

http://www.objawienia.pl/gabriela/gabriela-

spis.html 

 

 

28.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 61: 

„Daj mi, Panie, dobre myśli. Zesłanie ducha Św. 

w moim domu” (ss. 196 – 198). DLA 

CHĘTNYCH: Obejrzyj film o owocach Ducha 

Świętego: 

https://www.youtube.com/watch?v=jgVHeGqR7

mI 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). 

Religia kl. VIII - 27.05.  

PRZECZYTAJ z podręcznika temat 43: 

„Inkwizycja - prawda, pamięć i przebaczenie w 

Kościele” (ss. 141 – 143). Wysłuchaj konferencji 

dra hab. Romana Konika, odkłamującej historię 

Inkwizycji: 

https://www.youtube.com/watch?v=zDwbXl6dp

uo 

28.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 44: 

„Reformacja i reforma katolicka. Sobór 

Trydencki” (ss. 144 – 146). Obejrzy film o 

Lutrze i prawdziwych przyczynach reformacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=spftBr1PKe

k&list=PL27pJ2qYSz6AHVIwK9f8AL957mEL

e_bpL 

https://www.youtube.com/watch?v=dPZzpzcba4U
https://www.youtube.com/watch?v=dPZzpzcba4U
https://www.youtube.com/watch?v=7dWDviU77xw
https://www.youtube.com/watch?v=7dWDviU77xw
https://www.youtube.com/watch?v=Z0JPtnERnKc
https://www.youtube.com/watch?v=Z0JPtnERnKc
mailto:witold.gromadzki@gmail.com
mailto:witold.gromadzki@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=8xwMvW5hs-8
https://www.youtube.com/watch?v=8xwMvW5hs-8
http://www.objawienia.pl/gabriela/gabriela-spis.html
http://www.objawienia.pl/gabriela/gabriela-spis.html
https://www.youtube.com/watch?v=jgVHeGqR7mI
https://www.youtube.com/watch?v=jgVHeGqR7mI
https://www.youtube.com/watch?v=zDwbXl6dpuo
https://www.youtube.com/watch?v=zDwbXl6dpuo
https://www.youtube.com/watch?v=spftBr1PKek&list=PL27pJ2qYSz6AHVIwK9f8AL957mELe_bpL
https://www.youtube.com/watch?v=spftBr1PKek&list=PL27pJ2qYSz6AHVIwK9f8AL957mELe_bpL
https://www.youtube.com/watch?v=spftBr1PKek&list=PL27pJ2qYSz6AHVIwK9f8AL957mELe_bpL


 

Co było prawdziwą przyczyną rewolucji 

protestanckiej? Chęć naprawienia błędów 

Kościoła czy chciwość jego dóbr? 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). 

p. A.  Kaliszewska 

 

Język angielski kl. IV – 19.05.20 

26.05.20 

" I like that". Naucz się słówek Lesson 8.1 na 

str.117.Przeczytaj ćw.1,2,3,4,5 na str.109 w 

podręczniku. 

27.05.20 

" Let"s go to summer camp". Przeczytaj 

dialog i wykonaj ćw.2  w zeszycie ćwiczeń na 

str.110 w podr. oraz ćw.1-5 na str.68 w 

zeszycie cwiczeń. 

29.05.20 

" Struktura gramatyczna I like+ing". Zapoznaj 

się z materałem gramatycznym na str.111 w 

podr. i wykonaj cw. 6,7 na str.111. oraz 

ćw.1,2 na str.69 w zeszycie ćwiczeń. 

Język angielski kl. V( grupa2) –25.05.20 

Pocztówka z wakacji. Przeczytaj ćw.5 na 

str.102 w podręczniku i napisz podobną 

pocztówkę ( na 

ocenę).allakaliszewska@wp.pl 

27.05.20 – 

" Transport in London". Przeczytaj tekst na 

str.106 w podręczniku. Wykonaj ćw. 1,2,4,7 

na str.104 w podreczniku. Rozwiązanie zapisz 

do zeszytu. 

28.05.20 

Revision Unit 7. Przeczytaj tekst na str.105 w 

podręczniku ćw.8 i wykonaj ćw.9,10 na tejże 

stronie. 

Język angielski kl. VI – 27.05.20 

" Where I live". Przeczytaj ćw.1 na str.94 w 

podręczniku i wykonaj ćw. 2,4.,5 na str.95 . 

Naucz się słówek Lesson7.1 na str.103 w 

podręczniku. 

27.05.20 

" We are meeting at 6". Przeczytaj dialog na 

str.96 w podr. i wykonaj ćw. 2 na str.96. 

Zapoznaj się z materiałem gramatycznym na 

str.97 i wykonaj ćw.6 na str.97 w 

podręczniku. 

29.05.20 

Język niemiecki kl. VII – 26.05.20 

Odmiana nieregularna czasowników w czasie 

teraźniejszym. Zapoznaj się z materiałem 

gramatycznym na str.82 w podręczniku ( G.21). 

Zapisz tabelkę do zeszytu i wykonaj cw. 2 na 

str.43 w zeszycie ćwiczeń.( na ocenę). 

27.05.20 

Odmiana czasowników nieregularnych. Powtórz 

materiał gramatyczny na str.82 w podr. i 

wykonaj ćw. 3 , 4 na str.44 w zeszycie ćwiczeń. 

Język niemiecki kl. VIII – 26.05.20 

" Sport." Naucz się słówek ze str.136 w 

podręczniku i wykonaj ćw. 27a na str.131 w 

podręczniku. Rozwiązanie wpisz do zeszytu. 

28.05.20 

" Sport ist in". Wykonaj ćw. 32 na str.89 w 

zeszycie ćwiczeń., oraz ćw.33.34 na str. 90 w 

zeszycie ćwiczeń. 

mailto:.allakaliszewska@wp.pl


 

" Miejsce, w którym mieszkam". Wykonaj 

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

ćw. 1,2,3,4 na str.61 w zeszycie ćwiczeń 

p. M. Chrostowska 

 
Historia kl. IV  
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu 

IV. 

•Proszę wykonać podsumowanie w zeszycie 

ćwiczeń . Wykonane zadania przyślijcie na 

mój email mchrostowska0@gmail.com 

Historia kl.V 

Temat: Czasy świetności dynastii 

Jagiellonów. 

•Przeczytajcie tekst na s. 216 a następnie 

wykonajcie polecenia w zeszycie ćwiczeń. 

Praca domowa: polecenie 1 i 2 ( do tekstu 

źródłowego) w podręczniku s. 218 pisemnie . 

odpowiedzi prześlijcie na mój email 

mchrostowska0@gmail.com 

 ( do 29.05.2020r) 

Historia kl.VI 

Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe – wojny ze 

Szwecją i Moskwą. 

•Wykonajcie kartę pracy, którą wam prześlę na 

wasz email. Polecenia wykonać trzeba do 

29.05.2020r. 

Historia kl. VII  
Temat: Zamach majowy i rządy sanacji. 

•Zapoznajcie się z tekstem w podręczniku s. 240 

i wykonajcie polecenia w zeszycie ćwiczeń.  

Historia  kl. VIII  
Temat: Wyzwania współczesnego świata. 

•Przeczytajcie tekst w podręczniku s. 262 i 

wykonajcie polecenia w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

 

p. M. Tomasiewicz  

J. Angielski kl. V- 26.05.20 

Karta pracy w załączniku 

J. Angielski kl. V – 27.05.20 

Karta pracy w załączniku 

J. Angielski kl. V – 28.05.20 

TEMAT:  Fun time - odpowiedzi na pytania 

do tekstu. 

Workbook strona 76 - wykonaj ćwiczenie 1 , 

przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania z 1 

ćwiczenia. 

Workbook strona 79 - wykonaj zadanie - 

przeczytaj tekst i wybierz poprawną 

odpowiedz. 

J. Angielski kl. VIII- 25.05.20 

TEMAT: Czasowniki modalne - zakazy i 

nakazy 

podręcznik strona 133 przeczytaj notatkę o 

wyrażaniu obowiązków i zakazów. Wykona 1 

zadanie strona 133, Workbook strona 89 

ćwiczenie 6,4. Wyjaśnienie nowych słówek 

jest w podręczniku strona 99 ćwiczenie 11 lub 

słowniczek. 

J. Angielski kl. VIII- 26.05.20 

TEMAT:  Sztuka dla nastolatków - praca z 

tekstem. 

Technika kl. IV-25.05.20 

 TEMAT: Wytapianie szkła 

Podręcznik rozdział7 ( str 124) - przeanalizuj an 

podstawie schematu etapy procesu produkcji 

szkła, wiesz już  że do jego produkcji potrzebny 

jest piasek, soda, stłuczka szklana. W zeszycie 

wyjaśnij pojęcia: piec wannowy, piec donicowy i 

tygiel. 

Technika kl. V- 26.05.20 
TEMAT: Znaki kierującego ruchem. 

Na stronie brd.edu.pl wybierz zakładkę kierujący 

ruchem, przeczytaj notatkę, obejrzyj krótki film  

i odpowiedz na poniższe pytania. 

Jakie 4 zasady ( od najważniejszej) decydują o 

pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu? 

Co oznaczają postawy kierującego: bokiem, 

tyłem lub przodem i z ręką wyciągniętą 

poziomo? 

Technika kl. VI- 26.05.20 

TEMAT: Znaki kierującego ruchem. 

Na stronie brd.edu.pl wybierz zakładkę kierujący 

ruchem, przeczytaj notatkę, obejrzyj krótki film  

i odpowiedz na poniższe pytania. 

Jakie 4 zasady ( od najważniejszej) decydują o 

pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu? 

mailto:mchrostowska0@gmail.com
mailto:mchrostowska0@gmail.com


 

Podręcznik str. 101 przeczytaj tekst o sztuce i 

wykonaj zadanie 4 

J. Angielski kl. VIII – 27.05.20 

TEMAT:  Czasowniki modalne - ćwiczenia 

Workbook strona 90 ćwiczenie 1,2. 

J. Angielski kl. VIII- 28.05.20 

TEMAT: Must, have to, be able to - 

utrwalenie 

Workbook ćwiczenie 3/90 oraz 3/92 

J. Angielski kl. VII – 27.05.20 

TEMAT:  jak zawód jest dla ciebie dobry? 

podręcznik strona 94 zadanie 1 - wyjaśnij w 

zeszycie nazwy nowych dla Ciebie zawodów. 

Jaki zawód pasuje do opisów 1-5 z ćwiczenia 

4/95.  Workbook ćwiczenia 4 strona 89. 

J. Angielski kl. VII –  28.05.20 

TEMAT: Słownictwo związane z pracą. 

podręcznik strona 95 ćwiczenie 6 - po 

zalogowaniu się na stronę Pearson wybierz z 

workbooka cd 4 nagrania 2, wysłuchaj 6 osób 

mówiących o swojej pracy, zapisz o jaki 

zawód chodzi. 

Z podręcznika  str 95 wyjaśnij wyrażenia z 

ćwiczenia 7 ( ze słowniczka) 

J. Angielski kl. VII – 29.05.20 

TEMAT:  Will w przewidywaniu przyszłości. 

ze strony 130 przeczytaj notatkę o 

czasowniku modalnym will wykona zadanie 6 

ze str 96 podręcznik - napisz w zeszycie 5 

zdań  używając wskazówek z ćwiczenia ( 

pomarańczowe kropki) oraz wykorzystując 

will jeśli będziesz to robić przed 20 

urodzinami lub won't jesli nie. 

J. Angielski kl. VII –  22.05.20 

Workbook strona 89 ćwiczenie 5 

Co oznaczają postawy kierującego: bokiem, 

tyłem lub przodem i z ręką wyciągniętą 

poziomo? 

 
Godzina Wychowawcza kl. VII-  

TEMAT: 

Katra pracy w załączniku 

 

 

 

 

 

p. E. Sacha 
 

Muzyka kl.IV -29.05.20 

Temat: Tony i półtony w muzyce. 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, 

zapoznaj się z udostępnionym materiałem. 

Wykonaj ćwiczenia z tego tematu w terminie 

do 3.06.2020r.  

Muzyka kl. V- 26.05.20 

Temat: Rytmizacja znanych przysłów w 

różnym metrum 2/4, 3/4/, 4/4 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl,  

zapoznaj się z materiałem i poćwicz 

rytmizację przysłów w różnym metrum. 

Plastyka kl. IV- 27.05.20 

Temat:  Podróż do wymarzonej krainy – praca 

plastyczna z wykorzystaniem wiedzy o środkach 

wyrazu plastycznego 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, 

 zapoznaj się  z udostępnionym materiałem i 

wykonaj zadania z tego tematu do 29.05.2020 r.  

 

Plastyka kl. V -29.05.20 

Temat: Od słowa do obrazu. 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, 

zapoznaj się z udostępnionym materiałem. 

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


 

Muzyka kl. VI- 27.05.20 

Temat: Muzyka elektroniczna.  Muzykowanie 

na komputerowym ekranie. 

Zaloguj się na 

https://epodreczniki.pl,zapoznaj się  z 

udostępnionym materiałem i wykonaj zadania 

z tego tematu do 29.05.2020 r. 

Muzyka kl. VII -25.05.2020 

Temat: W kabarecie – nowa forma muzyki 

rozrywkowej.   

 Przeczytaj w podręczniku s. 109. W zeszycie 

zrób notatkę o kabarecie. 

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII- 

26.05.20 

Temat: Zabezpieczenie żywności i wody 

przed skażeniami. 

Przeczytaj temat z książki i przepisz do 

zeszytu podsumowanie.   

Wykonaj ćwiczenia i polecenia z tego 

zagadnienia w terminie do 3.06.2020r.  

 

Plastyka kl. VI – 25.05.2020 

Temat:Jestem młodym architektem. 

Projektowanie planu miasta. 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, 

zapoznaj się  z udostępnionym materiałem i 

wykonaj zadania z tego tematu do 29.05.2020 r. 

Plastyka kl. VII- 27.05.20 

Temat: Projekt kurtyny teatralnej. 

Na kartce A-4 wykonaj projekt kurtyny 

teatralnej. 

Godzina wychowawcza kl. V- 25.05.20 

Temat: Kochamy nasze mamy.  

Napisz list z życzeniami dla swojej Mamy i 

przekaż go Mamie w dniu jej święta. 

 

p. M. Mrozek 
 

Biologia kl. VI  - 25.05.2020r. 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie  wiadomości 

i umiejętności z działu „Kręgowce 

stałocieplne”. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.142-144; 

- rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń (zad.1-7 

str. 116-119); 

- zadania na ocenę wyślę na wasze emaile 

28.05.2020r. 

Biologia kl. V- 29.05.2020r. 

Temat: Budowa i znaczenie paprotników 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 121-128; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (zdefiniuj 

paprotniki, wymień 3 grupy paprotników, 

znaczenie paprotników w przyrodzie); 

- wykonaj zadanie z zeszytu ćwiczeń zad. 1-3 

str.82-83; 

Biologia kl. VIII - 29.05.2020r. 

Temat: Czynniki kształtujące różnorodność 

biologiczną. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 137-142; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (wyjaśnij 

pojecie różnorodności biologicznej, wymień 

poziomy różnorodności biologicznej); 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń zad.1-4 

str.80-81, dla chętnych zad.5-6 str. 82). 

Biologia kl. VII - 25.05.2020r. 

Temat: Sprawdzamy własną wiedzę z działu: 

„Regulacja nerwowo-hormonalna”. 

- rozwiąż zadania, które są wysłane na Twojego 

emaila;  

- wykonaj zadania z podręcznika str. 191-192 

(odpowiedzi wpisz do zeszytu); 

Biologia kl. VII - 26.05.2020r. 

Temat: Budowa i funkcje narządu słuchu i 

równowagi. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 200-2002; 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-5 str.100-

101; 

- dla chętnych polecam stronę: 

https://epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-

rownowagi/D12hc0UM9 

 

 

 

 

p. B. Eska 
 

https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9
https://epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9


 

Chemia kl. VII–26.05.2020r. 

Temat: Wodorotlenek potasu – budowa, 

właściwości, otrzymywanie i zastosowanie. 

- podręcznik str.212 – 214, 

- zeszyt ćwiczeń str.111 – 113. 

Chemia kl. VII – 29.05.2020r. 

Temat: Wodorotlenek wapnia – budowa, 

właściwości, otrzymywanie i zastosowanie. 

- podręcznik str.216, 217, 

- zeszyt ćwiczeń str.114,115, 

- zaloguj się na e podręczniki – prezentacja 

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

ich-budowa-i-otrzymywanie/D1F3LscyE 

Chemia kl. VIII – 26.05.2020r. 

Temat: Sacharydy – skład pierwiastkowy, 

rodzaje. 

- podręcznik str.202 i 203, 

- zeszyt ćwiczeń str.116, 

- zaloguj się na e podręczniki – prezentacja 

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

fruktoza/DRD64iNzp 

Chemia kl. VIII –29.05.2020r. 

Temat: Glukoza i fruktoza – monosacharydy. 

- podręcznik str.204 – 206, 

- zeszyt ćwiczeń str.117,118. 

 

p. S. Modzelewski 

Wdżwr, kl. VII – 
Obejrzyjcie krótką prezentację pod tytułem 

„Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo”. 

załączniku 

Wos,  kl. VIII- 25 maja 2020r. 

Temat: Problemy współczesnego świata. 

W podręczniku temat znajduje się na stronach 

184-189. Przeczytaj wiadomości w podręczniku, 

skorzystaj ze źródeł w Internecie i napisz 

odpowiedzi na poniższe pytania. Potem prześlij 

je na maila smodzelewski@interia.pl 

Ćwiczenie 1. Wyjaśnij, co oznaczają terminy: 

„Pierwszy Świat”, 

„Drugi Świat” i „Trzeci Świat”. 

• Wymień wskazane w tekście cechy państw 

należących 

do tzw. Północy. 

Ćwiczenie 2.  Rozstrzygnij, czy państwa 

członkowskie Unii 

Europejskiej, w tym Polska, należą do Północy, 

czy – do Południa. 

• Wymieńcie kontynenty, na których znajdują się 

państwa należące do Północy i kraje zaliczane do 

Południa 

Ćwiczenie 3. Odszukajcie nazwy pięciu państw, 

w których ponad 35% ludności cierpi głód. 

• Rozstrzygnijcie, czy podane twierdzenie jest 

prawdziwe: 

„Wszystkie państwa położone na półkuli 

południowej należą do biednego Południa”. 

Uzasadnijcie 

swoją odpowiedź. 

Ćwiczenie 4. Uczniowie zapoznają się z tekstem 

Pomoc krajom najbiedniejszym 

ze s. 187 podręcznika. Następnie  wykonują 

podane polecenia: 

• Wyjaśnij, w jaki sposób państwa rozwinięte 

pomagają krajom biednego Południa. 

https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---ich-budowa-i-otrzymywanie/D1F3LscyE
https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---ich-budowa-i-otrzymywanie/D1F3LscyE
https://epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-fruktoza/DRD64iNzp
https://epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-fruktoza/DRD64iNzp
mailto:smodzelewski@interia.pl


 

• Podaj przykład sytuacji, w której mieszkańcy 

jakiegoś obszaru mogą potrzebować pomocy 

humanitarnej. 

 

 

 

 

 

p. K. Tarasko 
 

 

25.05 (poniedziałek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Przykłady brył obrotowych – powtórzenie wiadomości. 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie ćwiczeń ze str.76 i 77 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Na ostatniej prostej- figury na płaszczyźnie. 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII Informatyka 

Temat: Technologia rozszerzonej rzeczywistości i jej zastosowanie. 

 https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VII Informatyka 

Temat: Tworzenie filmu na podstawie obrazu statycznego, importowanie napisów i obrazów. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z internetu https://epodreczniki.pl/ 

 

26.05 (wtorek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o bryłach obrotowych. 

 

Ćwiczenia strona 78 (proszę przesłać zdjęcia ćwiczeń z działu „Figury przestrzenne” 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Na ostatniej prostej- potęgi i pierwiastki. 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

 

https://epodreczniki.pl/ 

Kl. V Informatyka 

Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z internetu. https://epodreczniki.pl/ 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/
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/


 

Kl. VIII Fizyka 

Temat:  Optyka, czyli nauka o świetle. 

Znajdź w Internecie informacje i zrób krótką notatkę. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

 

Kl. VII Fizyka 

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

rozwiązywanie zadań. 

 

https://epodreczniki.pl/ 

Przeczytać temat podręcznik str 211-215 

W zeszycie zadania ze str.223  (podręcznik)(pisemnie) 

 

27.05 (środa)  

Kl. VI matematyka 

Temat: „Figury przestrzenne” – rozwiązywanie zadań. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Podręcznik str. 240 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Na ostatniej prostej- statystyka i prawdopodobieństwo. 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

 

https://epodreczniki.pl/ 

 

 

Kl. IV Informatyka 

Temat: Tworzenie różnych wykresów, analiza wyników – arkusz kalkulacyjny. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

28.05 (czwartek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Zadania utrwalające. 

Proszę rozwiązać zadania w podręczniku ze strony 242  

 

Kl. VIII matematyka 

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

 

https://epodreczniki.pl/ 
 

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat: Źródła światła. Powstawanie cienia. 
Przeczytaj temat str. 172-175 napisz notatkę. 
Zadanie 4 str 176 dla chętnych. 

 

 

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


 

29.05 (piątek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: „Figury przestrzenne” - podsumowanie. 

 

Rozwiązać zadania str.243 (podręcznik) 

 

Kl. VIII matematyka 

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

 

Kl. VII Fizyka 

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

zadania problemowe. 

 

https://epodreczniki.pl/ 

Przeczytać temat podręcznik str 211-215 

W zeszycie zadania ze str.224  (podręcznik)(pisemnie) 

 

Informatyka Klasa VI 

Temat: Korzystanie z komputerowych planetariów Stellarium i Google Earth 

https://epodreczniki.pl/ 

 

 

 

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

