
 

Religia kl. 1 – p. A. Domurat 28.04.20 

Temat: W maju oddajemy cześć Maryi, Matce 

Jezusa. Na str.109 narysuj kwiaty dla Matki 

Bożej. 

30.04.20 

Temat: Chcę być pilnym uczniem i dzielnym 

Polakiem. Pokoloruj godło ze str. 98 i prześlij 

zdjęcie na adres: przytuly.szkola@gmail.com  

Edukacja plastyczna –29.04.2020 

Wykonaj  pracę plastyczną – „Orzeł Biały” . 

Wykonaj pracę według własnego pomysłu lub 

skorzystaj z 

https://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6

aVY 

J. angielski – p. M. Tomasiewicz 

TEMAT:  Ćwiczenia grafomotoryczne.(w 

załączniku karta pracy). 

30.04.20 

TEMAT: What is this room?  Na You tube 

znajdź  piosenkę: The room in a house song 

for kids. Wysłucha jej, jakie nazwy 

pomieczeń pojawiły się w piosence? 

 

Edukacja wczesnoszkolna-  kl. I p. B. 

Mieczkowska -  tematy do zrealizowania w 

daniach 27.IV.2020-31.IV.2020 -W RAMCH 

NAUKI ZDALNEJ. 

Poniedziałek 

Podręcznik cz.5, str.3.Przeczytaj tekst wspólnie z 

rodzicami  – odpowiedz ustnie na pytania pod 

tekstem. 

W kartach ćwiczeń cz.5- edukacja polonistyczna 

- wykonujemy str.3 i 4. 

W matematycznych kartach pracy cz.5 -

wykonujemy ćwiczenia ze str. 3 i 4 . 

Wtorek 

Podręcznik str.4- przeczytajcie tekst , 

podkreślając w nim wszystkie czynności. 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna - 

wykonujemy str. 5 i 7 – dla chętnych str.6 

Edukacja matematyczna ćwiczenie str.9 

Środa 

Podręcznik str. 6 . przeczytaj z pomocą rodziców 

tekst i porozmawiajcie o nim. 

Edukacja techniczna – na ocenę – wykonaj flagę 

Polski używając do tego kartek papieru , patyka 

oraz kleju. 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna – 

ćwiczenia  ze stron od 8 do 11. 

W matematycznych kartach pracy wykonujemy 

ćwiczenie 1  ze str. 50  i 2 ze str.51. Czwartek  

Podręcznik str. 10 – przeczytaj tekst , wybierz 

wybrany przez Ciebie fragment i przepisz go do 

zeszytu przedmiotowego – na ocenę. 

Edukacja polonistyczna str. 13 i 14 , dla 

chętnych str.15. 

Edukacja matematyczna : str. 12 i 13. 

Czwartek 

Pracujemy z  podręcznikiem  na str. 14 i 15 

.Popracuj z mapą Polski , odpowiadając na 

pytania na str.15. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie  : str. 6 i 7. 

Edukacja polonistyczna  ćwiczenie str. 16 i 17. 

Pozdrawiam Was serdecznie . B. Mieczkowska 

Religia kl. 2 – p. A. Domurat  27.04.20 

Temat: Maryja jest naszą Matką i Królową. 

Wklej naklejki na str. 94. Wpisz numery przy 

obrazkach str. 95. 

J. angielski- p. A. Kaliszewska 27.04.20 

" Moje ulubione jedzenie".Obejrzyj filmik 

"Learn Fruits for kids" Powtarzaj za lektorem 

słownictwo, ćwicz wymowę. 
https://www.youtube.com/watch?v=zFGF23Rbza

Edukacja wczesnoszkolna klasa II – p. E. 

Ziółek 

Drodzy Uczniowie i Rodzice 

Zwracam się z prośbą o codzienne ćwiczenie 

tabliczki mnożenia w zakresie 100 (w tym 

tygodniu dochodzi mnożenie na 9 i na 10). 

Rodziców proszę, aby systematycznie kształcili 

tę umiejętność u swoich dzieci. 

W związku z nauką zdalną bardzo proszę o 

mailto:przytuly.szkola@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6aVY
https://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6aVY
https://www.youtube.com/watch?v=zFGF23RbzaQ


 

Q 

29.04.20 

Oglądaj film. "Learn Fruit for kids. Talking 

flashcards". Powtarzaj słownictwo za 

lektorem. Narysuj swoje ulubione owoce lub 

warzywa, podpisz obrazki 
https://www.youtube.com/watch?v=UssT9E-
WCDU 

wykonanie następujących zadań w kolejnych 

dniach kwietnia: 

27 kwietnia 2020r. 

- naucz się czytać tekst "Siejemy rzodkiewkę" i 

powiedz, jakie czynności należy wykonać, aby 

urosły warzywa - s. 60-61 podręcznik, 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 6 s. 68-69 karty 

pracy, 

- wykonaj zadania od 1 do 8 s. 54-55 karty 

matematyczne, 

- utrwalaj tabliczkę mnożenia w zakresie 100. 

28 kwietnia 2020r. 

- przeczytaj ze zrozumieniem inscenizację P. 

Beręsewicza "Kto zjadł sałatę?" i dowiedz się, 

czym żywią się krety i ślimaki, 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 s. 70-71 karty 

pracy, 

- zapamiętaj, jakie informacje powinno zawierać 

zaproszenie (zielona ramka w kartach pracy s. 

71), 

- wykonaj zadania od 1 do 6 s. 56-57 karty 

matematyczne , 

- ćwicz tabliczkę mnożenia w zakresie 100. 

29 kwietnia 2020 r. 

- zapoznaj się z budową tulipana - podręcznik s. 

65 i zapamiętaj pisownię wyrazów: żółty, 

różowy, żonkil i róża, 

- przeczytaj ze zrozumieniem tekst Z. Staneckiej 

"Historia pewnej rośliny" s. 66-67 podręcznik, 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 s. 72-73 karty 

pracy, 

- wykonaj zadania od 1 do 7 s. 58-59 karty 

matematyczne, 

- trenuj tabliczkę mnożenia w zakresie 100. 

30 kwietnia 2020r. 

- przeczytaj wiersz D. Gellner "W hamaku" i 

tekst "Rodzaje ogrodów" s. 68-69 podręcznik, 

- opisz własnymi słowami obraz Władysława 

Podkowińskiego w podręczniku na s. 68 (ustnie), 

- wykonaj ćwiczenie 1 i 2 s. 74 karty pracy, 

- wykonaj ćwiczenie dodatkowe 1 na s. 88 w 

kartach pracy, 

- wykonaj zadania od 1 do 6 s. 60-61 karty 

matematyczne, 

- wykonaj motyla według instrukcji na s. 75 

karty pracy,  

- trenuj tabliczkę mnożenia w zakresie 100. 

Drodzy Uczniowie, zachęcam Was również do 

korzystania z programu telewizyjnego dla klasy 

II "Szkoła z TVP" oraz do pracy z e-

https://www.youtube.com/watch?v=zFGF23RbzaQ
https://www.youtube.com/watch?v=UssT9E-WCDU
https://www.youtube.com/watch?v=UssT9E-WCDU


 

podręcznikami po zalogowaniu się. 

Wszystkie dzieci i rodziców pozdrawiam 

serdecznie.  Elżbieta Ziółek 

J. angielski-p. A. Kaliszewska 28.04.20r. 

" My hobby". wykonaj ćw. 1,2,3,4 na str.42-

43 w zeszycie ćwiczeń. 

30.04.20 

Moje ulubione zajęcia. Wykonaj ćw. 5,6 na 

str.44 oraz ćw. 7 na str. 45 w zeszycie 

ćwiczeń. Powtórz nazwy dni tygodnia, naucz 

się pisowni. 

Religia kl. 3 – p. A. Domurat 27.04.20 

Temat: Z Maryją wielbimy Pana Jezusa – 

nabożeństwo majowe.  

Pokoloruj w zeszycie ćwiczeń temat 54. 

Praca domowa 

Odmówię z rodzicami litanię loretańską. 

 

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna klasa III –p. J. 

Karwowska- Wądołowska 

Drodzy  Uczniowie 

Bardzo proszę o wykonanie następujących 

zadań: 

Poniedziałek 

Z edukacji polonistycznej: przeczytaj proszę list 

od Henia s. 72-73,  wykonaJ w kartach pracy ćw. 

1,2,3,4,5 i 6 s. 66-67. Odgadnij zagadki ze s. 74-

75. 

Z edukacji matematycznej wykonaj zadania ze 

strony 38 i 39. 

Wtorek 

 Rozwiąż proszę krótki test – podręcznik s. 76, 

zapoznaj się z jego podsumowaniem s. 77,  w 

zeszycie wykonaj ćw. 3 s. 77. W kartach pracy 

wykonaj ćw. 1, 2,4, 5, 6 i 7 s. 68-69.                     

Z edukacji matematycznej wykonaj proszę 

zadania ze strony 40. 

Środa 

Przeczytaj proszę tekst „Wstyd” w podręczniku 

s. 78-79, w karcie pracy wykonaj ćw. 1,2,3 s.70. 

Zapoznaj się z testem podziękowania na s. 80                               

w podręczniku i uzupełnij ćw. 4 s. 71 oraz ćw. 5 

i 6. 

Postaraj się proszę wykonać twarz z emocjami, 

możesz wzorować się na pomyśle  „Zrób to 

sam” s. 72 lub według własnego pomysłu. 

Z edukacji matematycznej wykonaj zadania ze 

strony 41. 

Czwartek 

Zapoznaj się z tekstem „Jak wyrażamy uczucia?” 

– podręcznik s. 82-83.                               W 

kartach pracy wykonaj proszę ćw. 1,2,3,4, 5,6, 7, 

8 i 9 s.73-75.    

Z edukacji matematycznej postaraj się wykonać 

zadania ze strony 42 i 43.                                                             

Pozdrawiam Was gorąco.  

                                                                                       

p. J. Wądołowska 

 

Język polski kl. IV – 27.04.2020 r. 

Temat: „Czuję, że będą kłopoty”. Niezwykłe 

przygody bohaterów książki Czerwone 

krzesło. 

Jesteście już po lekturze, więc czas na jej 

Język polski kl. IV- 28.04.2020 r. 

Temat: Który bohater książki mógłby stać się 

twoim przyjacielem? 

Wymień proszę bohaterów książki. 

Wskaż bohatera, z którym mógłbyś się 



 

omawianie. Określcie proszę w zeszycie świat 

przedstawiony(czas, miejsce wydarzeń, 

bohaterowie.) 

Następnie wymieńcie przygody, które sami 

byście chcieli przeżyć. 

Dacie radę pozdrawiam. 

27.04.2020 r. II lekcja 

Temat: Czy życzenia zawsze powinny się 

spełniać? 

W zeszycie wymieńcie życzenia, które 

spełniło krzesło. 

Przedstawcie proszę jakie korzyści z 

posiadania przedmiotu spełniającego 

marzenia, a jakie są związane z tym 

niebezpieczeństwa. 

Wymyśl historię własnego życzenia, które 

krzesło miałoby spełnić. 

zaprzyjaźnić. Oceń bohatera. 

Wszystko to zapisz w zeszycie 

29.04.2020 r. 

Temat: Dorośli czy niedorośli? 

Wymień w zeszycie postacie dorosłych na 

podstawie lektury. 

Wskaż nietypowego dorosłego bohatera. 

wymień problemy , z jakimi borykają się 

dorośli(brak pracy, konieczność wyjazdu za 

granicę ..) 

Napisz list do rodziców, o swoich relacjach z 

nimi. 

Trzymajcie się cieplutko 

30.04.2020 r. 

Temat:  Oglądamy film Andrzeja Maleszki „ 

Czerwone krzesło”. 

Obejrzyjcie film, napiszcie w zeszycie o swoich 

wrażeniach. 

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

kos 

Tęsknię za Wami! Pozdrawiam 

p. Zofia Polkowska  

Matematyka – kl. IV- 27.04.2020 r. 

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków o 

jednakowych mianownikach. 

- rozwiązać zadanie 8 str.220(podręcznik) 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadanie 12 

str.36 

- dla chętnych zadanie 15 str.37(zeszyt 

ćwiczeń) 

Matematyka kl. IV –28.04.2020 r. 

Temat:  Mnożenie ułamka przez liczbę 

naturalną. 

Przeczytać w podręczniku przykład 1 i 2 

str.221-222 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Mnożenie ułamka przez liczbę 

naturalną) 

- rozwiązać zadanie 1 str.223 (podręcznik) 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2 

3,4 str.38-39 

Matematyka kl. IV– 29.04.2020 r. 

Temat: Mnożenie liczby mieszanej przez 

liczbę naturalną. 

- przeczytać przykład 3 str.222(podręcznik) 

- rozwiązać z podręcznika zadanie 2 i 3 

str.223 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadanie 5 

Przyroda kl. IV–28.04.2020 r. 

Temat: Obszary i obiekty chronione w Polsce. 

- przeczytać temat w podręczniku str.155-158 

-zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Chronimy przyrodę) 

- w zeszycie wypisać w punktach formy 

obszarów chronionych i formy pojedynczych 

obiektów chronionych 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 3 i 4 

str.96-97  

 

Godzina wychowawcza kl. IV –29.04.2020 r. 

Temat: Jesteś tym, co jesz. 

- zaloguj się na e podręczniki –  i obejrzyj Jesteś 

tym, co jesz 

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


 

str.39 

Matematyka kl. V-27.04.2020 r. 

Temat: Dodawanie liczb całkowitych. 

- przeczytać informacje z podręcznika str.213 

i przykład 1,2 i 3 str.213 i 214 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(dodawanie liczb całkowitych) 

- rozwiązać zadanie 1,2 i 3 str.215 

Matematyka kl.V- 28.04.2020 r. 

Temat: Ćwiczenia w dodawaniu liczb 

całkowitych. 

- wykonać zadanie 4,5,6 i 8 str.215 

Matematyka kl. V- 29.04.2020 r. 

Temat: Odejmowanie liczb całkowitych. 

- przeczytać z podręcznika przykład 1 i 2 

str.217-218 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(odejmowanie liczb całkowitych) 

- rozwiązać zadanie 1 str.219, zadanie 3,4 i 5 

str. 220 

Matematyka kl. V- 30.04.2020 r. 

Temat: Ćwiczenia w odejmowaniu liczb 

całkowitych. 

- rozwiązać zadanie 6,7, 8, 9 i 10 str.220 

Geografia kl. V- 28.04.2020 r. 

Temat: Krajobrazy sawanny i stepu. 

- przeczytać temat z podręcznika str.120-126 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Przyroda sawanny. Stepy. Przyroda 

stepu). 

- wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń str. 72-74  
 

Geografia kl. VIII- 27.04. 2020 r. 

Temat: Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza 

świata. 

- przeczytać temat z podręcznika str.140-147 

- w zeszycie przedmiotowym wykonać z 

podręcznika ćwiczenie 1 str.145 

zróbcie zdjęcia lub skan tej pracy i  proszę 

przesłać na adres  polkowskasala3@wp.pl 

 do oceny (do 30.04.2020 r.). 

- wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń str.66 i 67 

 

Matematyka kl. VII – 27.04.2020 r. 

Temat: Twierdzenie, założenie, teza i dowód. 

- przeczytać informacje z podręcznika str.225 

- obejrzeć  

https://www.youtube.com/watch?v=Z4Oeg1A

9ukA 

- rozwiązać ustnie zadanie 1 str.226 

- rozwiązać w zeszycie zadanie 3 str.226 

Matematyka kl. VII – 28.04.2020 r. 

Temat: Udowadnianie twierdzeń 

matematycznych. 

 - przeczytać z podręcznika przykład 2, 3 i 4 

str.227 

 - obejrzeć  

https://pistacja.tv/film/mat00824-dowody-

matematyczne-rachunek-katow-czesc-

1?playlist=559 

- rozwiązać zadanie 8 str.228 oraz zadanie 9 i 

10 str.229  

Matematyka kl. VII- 29.04.2020 r. 

Temat: Twierdzenie Pitagorasa- założenie, 

teza. 

- przeczytać z podręcznika informacje str.230 

i 232 

Geografia kl. VII –  27.04 2020 r. 

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w 

strefach podmiejskich. 

- przeczytać temat str.178-180 w podręczniku 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.108 

Geografia kl. VII - 30.04.2020 r. 

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku 

na obszarach podmiejskich. 

- przeczytać temat w podręczniku str.181-183 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.110 

 

mailto:polkowskasala3@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Oeg1A9ukA
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Oeg1A9ukA
https://pistacja.tv/film/mat00824-dowody-matematyczne-rachunek-katow-czesc-1?playlist=559
https://pistacja.tv/film/mat00824-dowody-matematyczne-rachunek-katow-czesc-1?playlist=559
https://pistacja.tv/film/mat00824-dowody-matematyczne-rachunek-katow-czesc-1?playlist=559


 

https://pistacja.tv/film/mat00449-twierdzenie-

pitagorasa-wprowadzenie?playlist=566 

- w zeszycie narysować trójkąt prostokątny i 

zapisać twierdzenie Pitagorasa str.232 

- przeczytać z podręcznika przykład 1 str.231 

- rozwiązać zadanie 4,5 i 6 str.232 

Matematyka kl. VII - – 30.04.2020 r. 

Temat: Twierdzenie Pitagorasa – zadania na 

obliczanie długości boków trójkąta. 

- rozwiązać zadanie 7,8 i 9 str.232. 

                                              

                                                  Ks. W. Gromadzki 

Religia kl. IV-29.04. 

 PRZECZYTAJ z podręcznika temat 50: 

„Przez zamknięte drzwi – niezwykłe wejście” 

(ss. 116 – 117). Zapoznaj się z mapką w 

lewym górnym rogu (s. 116). Przypomnij 

sobie ewangelię z ostatniej niedzieli. To 

niedziela rozpoczynająca XX Tydzień 

Biblijny. Jezus objaśnia uczniom idącym do 

Emaus wszystko posługując się tekstami 

biblijnymi. Gdy oni wracają do Wieczernika, 

gdzie są apostołowie, słyszą, że Jezus był u 

nich, mimo drzwi zamkniętych. Dlaczego 

drzwi były zamknięte? Co powiedział Jezus 

do apostołów? Kto będzie im towarzyszył w 

misji głoszenia Ewangelii całemu stworzeniu? 

Komu dał władzę odpuszczania grzechów? 

Czy pamiętasz, aby systematycznie 

przystępować do Sakramentu Pokuty? Czy 

obchodzisz pierwsze piątki miesiąca po I 

Komunii św.? Dlaczego spowiedź jest 

konieczna w życiu katolika? Czy pamiętasz 5 

warunków tego sakramentu? WYPEŁNIJ 

polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 102 – 103. 

Zwróć uwagę na staranne wypełnienie 2. 

zadania… DLA CHĘTNYCH: Zaśpiewaj 

piosenkę „Przychodzisz, Panie, mimo drzwi 

zamkniętych”: 

https://www.youtube.com/watch?v=l5RbXcT

chEQ 

30.04. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

51: „Góra Oliwna – zapatrzeni w niebo” (ss. 

118 – 119). Zapoznaj się z mapką w lewym 

górnym rogu (s. 118). Przez ile dni Jezus 

spotykał się Jezus z uczniami po swoim 

zmartwychwstaniu? Co nastąpiło po tym 

czasie? Która to tajemnica różańca? Gdzie 

miało miejsce to wydarzenie? Dlaczego 

Religia kl. VI- 29.04. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z części V 

(Śmierć i chwała Jezusa). Na podpisanej kartce 

napisz prawidłowe odpowiedzi do testu ze s. 

130. Piszemy treść pytania i kończymy 

prawidłowo z punktu, np. 1. Judasz jest tym 

apostołem, który: zdradził Jezusa. Zrób zdjęcie i 

wyślij: witold.gromadzki@gmail.com 

 (oceny!) – w ciągu 2 dni. 

30.04. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 46: 

„Boże Ciało – odwiedziny Boga” (ss. 150 – 

152). WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń 

ss. 94 – 95. Czym jest Eucharystia? (s. 152, 

Zapamiętaj) Kto zapragnął ustanowienia 

uroczystości Bożego Ciała? Kiedy to się stało? 

Kogo wybrał do tej misji? Kiedy i gdzie odbyła 

pierwsza procesja Bożego Ciała? Na czym 

polegał cud eucharystyczny w Orvieto? Co było 

jego konsekwencją? Kiedy i gdzie odbyła się 

pierwsza procesja Bożego Ciała w Polsce? Jak 

wygląda procesja Bożego Ciała w Twojej 

parafii? Czy bierzesz w niej udział? Czy masz 

jakieś funkcje? Co powinni zrobić parafianie na 

trasie przejścia procesji w swoich domach? Co 

zapowiadało rozmnożenie chleba na pustkowiu? 

DLA CHĘTNYCH: Naucz się na pamięć kilku 

zwrotek pieśni „Bądźże pozdrowiona, Hostyjo 

żywa…” (w książeczce od I Komunii św.) 

Religia kl. VII- 29.04. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z części VI 

(Moja codzienność) (s. 148 – 178) Na czym 

polega uczciwość? Dlaczego uczciwość się 

opłaca? Jakie są wykroczenia przeciw prawdzie? 

Które przykazanie to reguluje? Czy emocje 

podlegają ocenie moralnej? Wymień uczucia 

pozytywne i negatywne? Czy krytyka i 

krytykanctwo to jest to samo? Kiedy krytyka jest 

https://pistacja.tv/film/mat00449-twierdzenie-pitagorasa-wprowadzenie?playlist=566
https://pistacja.tv/film/mat00449-twierdzenie-pitagorasa-wprowadzenie?playlist=566
https://www.youtube.com/watch?v=l5RbXcTchEQ
https://www.youtube.com/watch?v=l5RbXcTchEQ
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chrześcijanin powinien być zapatrzony w 

niebo? Dlaczego modlitwa jest szczególnym 

patrzeniem w niebo? Dlaczego pożyteczne 

było dla uczniów to wydarzenie? Kogo 

obiecał posłać? Kiedy Jezus przyjdzie w 

chwale sądzić żywych i umarłych? Czy 

pamiętasz, aby dawać Jezusowi dobre 

świadectwo wiary, nadziei i miłości? 

Dlaczego uczeń Jezusa nie powinien bać się 

dawać świadectwa o Nim przed ludźmi? Co 

stanie się z tymi, którzy zaprą się Jezusa 

wobec ludzi? WYPEŁNIJ polecenia w 

zeszycie ćwiczeń ss. 104 – 105. PRACA 

DOMOWA: Zrób zdjęcie wypełnionej strony 

s. 105 (zad. 4 i 5) i wyślij na adres: 

witold.gromadzki@gmail.com 

 (oceny!) – w ciągu 2 dni. 

Religia kl. V- 29.04.  

Temat: Powtórzenie wiadomości z części IV 

(Świadkowie wiary i nowego życia). Na 

podpisanej kartce napisz prawidłowe 

odpowiedzi do testu ze s. 119. Piszemy treść 

pytania i kończymy prawidłowo z punktu, np. 

1. Kobieta cierpiąca na krwotok dotknęła 

płaszcza Jezusa, ponieważ: wierzyła, że tylko 

on może ją uzdrowić. Zrób zdjęcie i wyślij: 

witold.gromadzki@gmail.com 

(oceny!) – w ciągu 2 dni. 

30.04. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 

54: „Duch Święty – Przewodnik, Pocieszyciel 

i Obrońca” (ss. 122 – 123). Co obiecał Pan 

Jezus apostołom po swoim 

wniebowstąpieniu? Kim jest Paraklet? Co 

oznacza to słowo? Co oznacza słowo 

„Pięćdziesiątnica”? Jak wyglądało Zesłanie 

Ducha Św.? Co zmieniło się w myśleniu 

apostołów? Do czego potrzebowali Ducha 

Św.? Przez który z sakramentów 

uczestniczymy w Pięćdziesiątnicy? Po co nam 

potrzebna pomoc Ducha Św.? WYPEŁNIJ 

polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 110 – 111. 

PRACA DOMOWA: Naucz się na pamięć 7 

darów Ducha Św. (s. 123 – Zapamiętaj). 

 

 

 

 

 

 

 

uprawniona/ nie jest grzechem? Czy kierujesz się 

w swoim życiu autorytetem? Ile trzeba mieć lat, 

żeby być autorytetem dla kogoś? Co jest 

przeciwieństwem autorytetu? Co należy czynić, 

żeby unikać konfliktów? Co należy uczynić, 

żeby rozwiązać sytuację konfliktową? Na ile 

modlitwa mogą w rozwiązywaniu konfliktów? 

Jakie jest kryterium wolności? Czym wolność 

różni się od samowoli? Na czym polega 

odpowiedzialność? Co oznaczają słowa św. 

Augustyna: „Kochaj i rób, co chcesz?” Czym się 

różnią od siebie: tolerancja, akceptacja, miłość? 

Jak Kościół podchodzi do człowieka 

grzesznego? Czy szukanie szczęścia polega tylko 

na czerpaniu przyjemności? Czemu trzeba 

podporządkować szukanie szczęścia? Czy 

zachowania seksualne posiadają swoje 

ograniczenia? Czy tylko praca powinna 

wypełniać życie człowieka? Kiedy czas na 

odpoczynek? Na podpisanej kartce napisz 

prawidłowe i wyczerpujące (nie 2 zdania!) 

odpowiedzi do dwóch z wybranych przez ciebie 

z powyższych pytań. Zrób zdjęcie i wyślij: 

witold.gromadzki@gmail.com 

(oceny!) – w ciągu 7 dni. 

30.04. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 38: 

„Korona i krzyż, czyli spór o św. Stanisława” 

(ss. 124 – 126). Obejrzyj krótki film: 

https://www.youtube.com/watch?v=c7wCnrNE6

dQ 

Gdzie i kiedy żył św. Stanisław biskup? Jak 

wyglądała jego kariera? Dlaczego ten okres był 

ważny w dziejach Kościoła w Polsce? Dlaczego 

powstał konflikt z królem? Gdzie należy szukać 

relikwii św. męczennika? Co stało się z 

Bolesławem Śmiałym/ Szczodrym? Gdzie 

zostały opisane te wydarzenia? Czym było 

rozbicie dzielnicowe w przekonaniu Polaków? 

(s. 126) Kiedy miała zrosnąć się Polska? Kiedy 

Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do grobu św. 

Stanisława? 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania 

(zestaw ppt.). 

Religia kl. VIII- 29.04. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z części VI 

(Mój rozwój) (ss. 152 – 182).  Na czym polega 

pycha? Jakie są jej przejawy? Czego wymaga 

pokora? Dlaczego Modlitwa Pańska (Ojcze nasz) 

może być programem drogi chrześcijanina? 

Jakie są konsekwencje odmawiania tej 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

modlitwy? (s. 157) Podaj i omów kilka 

przykładów współczesnych ludzi modlitwy? 

Czym różni się samowychowanie od 

wychowania? Jakie są „przykazania” św. Jana 

XXIII, by zachować pogodę ducha? Czym różni 

się relacja do Boga dziecka i nastolatka? 

Dlaczego przyjmowanie opinii innych o sobie 

nie zawsze jest przyjemne? Jakie są źródła 

poznania samego siebie? Co to są normy 

moralne? Jaka jest moc norm moralnych? Czym 

normy Dekalogu różnią się od norm prawa 

świeckiego? Czym jest mądrość i dlaczego 

trzeba się o nią modlić? Dlaczego sam talent nie 

wystarczy? Jak zainteresowania wpływają na 

realizację powołania życiowego?  Na podpisanej 

kartce napisz prawidłowe i wyczerpujące (nie 2 

zdania!) odpowiedzi do dwóch z wybranych 

przez ciebie z powyższych pytań. Zrób zdjęcie i 

wyślij: witold.gromadzki@gmail.com 

(oceny!) – w ciągu 7 dni. 

30.04. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 37: 

„Chrystianizacja Europy” (ss. 122 – 124). 

Dlaczego cywilizacja europejska jest u gruntu 

chrześcijańska? Co ułatwiło dzieło misyjne 

Kościoła? Jaki edykt, i kiedy wydany, był 

przełomowy? Jak wyglądała chrystianizacja 

Europy w poszczególnych częściach? Jakie 

skutki przyniosło dla plemion i państw 

europejskich chrześcijaństwo? Co jest naszym 

chrześcijańskim obowiązkiem w życiu 

publicznym? DLA CHĘTNYCH: 

https://www.youtube.com/watch?v=cA0w3qiapu

w 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania 

(zestaw ppt.). 

 

 

 

 

 

 

 

p. A.  Kaliszewska 
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Język angielski kl. IV – 28.04.20 

klasa 4." One ticket, please". Przeczytaj tekst i 

wykonaj ćw. 2,3 na str100 w podr. Naucz się 

słówek Lesson 7.4 na str. 103 w podręczniku. 

30.04.20 

" Amazing animals". Przeczytaj tekst, ćw. 2 

na str. 101 i wykonaj ćw. 3 na str.101 w 

podręczniku. Przetłumacz słówka z ćw. 4 na 

str.101 w podręczniku i zapisz je do zeszytu 

wraz z tłumaczeniem. Naucz się wyrazów 

Lesson 7.5 str103.w podr. 

Język angielski kl. V( grupa2) -27.04 

klasa 5 " A great day out". Przeczytaj tekst na 

str.88 w podręczniku. Podkreśl słówka w 

czasie przeszłym, wpisz je do zeszytu, podaj 

formę pierwszą( went-go). Napisz 10 zdań w 

czasie przeszłym: What did you do at the 

weekend 

29.04.20 

" Professions and jobs". Obejrzyj film, 

powtórz nazwy zawodów, ćwicz wymowę. 
https://www.youtube.com/watch?v=DGc7V9VJF
8c 

30.04.20 

Powtórzenie . Rozdział 6.Wykonaj ćw. 

1,2,3,4,5 na str. 90 w podręczniku,. Powtórz 

nazwy zawodów oraz 2 formę czasowników 

nieregularnych. 

Język angielski kl. VI – 29.04.20 

Czas Present Perfect. Obejrzyj film. Powtórz 

3 formy czasowników i wykonaj ćw. 1,2,3 na 

str.52 w zeszycie ćwiczeń. 
https://www.youtube.com/watch?v=iPhewt1CZp
A 

30.04.20 

Czas Present Perfect. Przeczytaj tekst na 

str.82 w podr. i wykonaj ćw. 2 na str.82. 

Wykonaj ćw. 4,5 na str52 w zeszycie 

ćwiczeń. 

Język niemiecki kl. VII -28.04.20 

" Wie spat ist es?". Obejrzyj film " Die 

Uhrzeit".Posłuchaj nagrania CD 40, 41 i 

wykonaj ćw. 1,2,3 na str. 87 w podręczniku. 
https://www.youtube.com/watch?v=27ZsFn09pQs 

29.04.20 

" Rund um die Uhr". Która godzina?. Wykonaj 

ćw. 1,2,3 ma str.54 w zeszycie ćwiczen. 

Posłuchaj dialogu ćw. 4a na str. 88 w podr. Użyj 

płyty Cd 42. Przeczytaj, przetłumacz i wykonaj 

ćw. 4b na str88 w podręczniku. 

Język niemiecki kl. VIII -28.04.20r. 

Zdrowie i choroby. Naucz się wyrazów ze str. 

122 w podręczniku, zapisz je do zeszytu wraz z 

tłumaczeniem i wykonaj ćw. 8 na str.77 w 

zeszycie ćwiczeń. 

30.04.20 

Wizyta u lekarza. Powtórz słownictwo na 

str.136-137 w podr. i wykonaj cw. 6 na str.76 w 

zeszycie ćwiczeń. 

p. M. Chrostowska 

 
Historia kl. IV  
Temat: Zośka, Alek i rudy – bohaterscy 

harcerze. 

•Na podstawie podręcznika s. 126 oraz 

udostępnionego materiału na eporeczniki.pl 

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

warszawskie/D1AS3wOoG) 

 uzupełnijcie zeszyty ćwiczeń 

•Praca domowa: polecenie 2 i 3 z podręcznika 

Historia kl. VII 

Temat: Okoliczności odrodzenia 

Rzeczypospolitej. 

•Na podstawie podręcznika s. 218 oraz 

udostępnionego materiału na epodreczniki.pl 

(link: https://epodreczniki.pl/a/jak-pamietamy-o-

ii-rzeczypospolitej-lekcja-

powtorzeniowa/DHnPluMQC) 

 uzupełnij zeszyt ćwiczeń 

https://www.youtube.com/watch?v=DGc7V9VJF8c
https://www.youtube.com/watch?v=DGc7V9VJF8c
https://www.youtube.com/watch?v=iPhewt1CZpA
https://www.youtube.com/watch?v=iPhewt1CZpA
https://www.youtube.com/watch?v=27ZsFn09pQs
https://epodreczniki.pl/a/powstanie-warszawskie/D1AS3wOoG
https://epodreczniki.pl/a/powstanie-warszawskie/D1AS3wOoG
https://epodreczniki.pl/a/jak-pamietamy-o-ii-rzeczypospolitej-lekcja-powtorzeniowa/DHnPluMQC
https://epodreczniki.pl/a/jak-pamietamy-o-ii-rzeczypospolitej-lekcja-powtorzeniowa/DHnPluMQC
https://epodreczniki.pl/a/jak-pamietamy-o-ii-rzeczypospolitej-lekcja-powtorzeniowa/DHnPluMQC


 

s. 129, pisemnie – prześlijcie na mój email 

mchrostowska0@gmail.com 

 ( do 04.05.2020r.) 

Zachęcam do wykonywania udostępnionych 

ćwiczeń 

Historia kl.V  
Temat: Rozbicie dzielnicowe i zakon 

krzyżacki. 

•Na podstawie podręcznika s. 192 oraz 

udostępnionego materiału na epodreczniki.pl ( 

link : https://epodreczniki.pl/a/piastowie-

miedzy-cesarstwem-a-krolestwami-europy-

srodkowej-i-wschodniej/DgDUkYuB2) 

 uzupełnij zeszyt ćwiczeń. 

•Praca domowa:  polecenie 2 i 3 z  

podręcznika s. 197, pisemnie – prześlijcie na 

mój email  mchrostowska0@gmail.com 

( do 04.05.2020r.) 

Zachęcam do wykonywania udostępnionych 

ćwiczeń  

Historia kl.VI 

Temat: Podsumowanie widomości z działu 

VI. 

•Na podstawie tematów z tego działu 

wykonajcie podsumowanie w zeszycie 

ćwiczeń. Informacje na temat sprawdzianu 

prześlę na wasze email-e. 

•Praca domowa: polecenie 1 i 2  do tekstu 

źródłowego s. 221 w podręczniku, pisemnie – 

prześlijcie na mój email 

mchrostowska0@gmail.com ( do 04.05.2020r.) 

Zachęcam do wykonywania udostępnionych 

ćwiczeń  

Historia  kl. VIII  

Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku. 

• Na podstawie podręcznika s. 242 oraz 

udostępnionego materiału na epodreczniki.pl ( 

link: https://epodreczniki.pl/a/konflikty-

bliskowschodnie/DnS4cIeDg) 

 uzupełnijcie zeszyt ćwiczeń 

•Praca domowa: ćw. 31 z udostępnionej strony, 

pisemnie – prześlij na mój email 

mchrostowska0@gmail.com  ( do 04.05.2020r.) 

Zachęcam do wykonywania udostępnionych 

ćwiczeń  

 

 

p. M. Tomasiewicz  

J. Angielski kl. V – 28.04.2020 

TEMAT: Things to do on holiday, jobs. 

Wykonaj 2 poniższe ćwiczenia, odpowiedzi 

zapisz w zeszycie. ( karta pracy w załączniku) 

J. Angielski kl. V – 29.04.2020 

TEMAT: What time does it arrive? O której 

odjeżdza pociąg? 

podręcznik str. 100 Przeczytaj dialog międzi 

Mr Riley i Man. Odpowiedz na pytanie z 1 

ćwiczenia - dokąd jadą Amy i Mr Riley? 

Wyjaśnij w zeszycie ( ze słowniczka) 

wyrażenia z fioletowej ramki. 

J. Angielski kl. V – 30.04.20 

TEMAT: Antarctic adventure-  czytamy tekst 

o odkrywcy. 

podręcznik str. 101 przeczytaj tekst, wyjaśnij 

z niego nowe słówka, wykonaj zadanie 3/101 

- dokończ zdania na podstawie tekstu. 

J. Angielski kl. VIII- 28.04.20 

TEMAT : Listening exercises - ćwiczenia ze 

Technika kl. IV-27.04.2020  

TEMAT: Wyroby otrzymywane z drewna - 

sklejka i okleina.  

Przeczytaj w podręczniku notatkę strony 106-

108 ( notatka zaczyna się od ćwiczenia 5.3 ) 

Odpowiedz na pytania: Jak nazywa się zakład 

przerabiający drewno?  Co to jest sklejka? W 

jakim przemyśle wykorzystuje się sklejkę? Do 

czego możemy wykorzystać odpady  powstałe w 

tartaku?  ( chodzi o płyty i ich rodzaje). 

odpowiedzi prześlij na 

trelemorele43@gmail.com 

do 29.04 do godz. 14tej .  

Technika kl. V- 28.04. 2020 

TEMAT : Poszkodowany nieprzytomny - jak 

zareagować? Masaż zewnętrzny serca 

Przeczytaj poniższą notatkę. W zeszycie 

odpowiedz na pytania:  Jak długo sprawdzamy 

oddech poszkodowanego? Co oznacza skrót 

AED? Kiedy przerwać resuscytację ( zespół 

mailto:mchrostowska0@gmail.com
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słuchu.( karta pracy w załączniku) 

J. Angielski kl. VIII- 29.04.20r. 

TEMAT: Communicating with family 

members.  

podręcznik strona 89  zadanie 2 przeczytaj 

tekst, na jego podstawie wykonaj zadanie 3 - 

prawda, fałsz oraz 4. 

J. Angielski kl. VIII – 30.04.2020 

TEMAT:  Passive - ćwiczenia gramatyczne.   

Workbook strona 78 wykonaj ćwiczenie 2 i 4 

J. Angielski kl. VII – 29.04.2020 

TEMAT:  Talking about the future - mówimy 

o przyszłości. 

Wyrażając nasze plany i intencje na 

przyszłość używay czasu Present Continuous 

oraz konstrukcji going to. 

I'm  going to buy........ zamierzam kupić 

Are you going to buy...? czy zamierzasz.... 

Dla zaplanowanych na najbliższą  przyszłość 

czynności Użyjemy Present Continuous 

They are showing  Shrek at 8.30. Emitują 

Szreka o 8.30 

podręcznik str. 86 przeczytaj dialog pomiędzy 

Lee i Amy. Na jego podstawie zapisz co Lee i 

Ruby zamierza robić w sobotę? Wykonaj 

zadanie 2/86 oraz 5 /86. Nie są to zadania na 

ocenę, możesz je przesłać do sprawdzenia na 

maila do 30.04 do godz. 14tej.  

J. Angielski kl. VII – 30.04.2020 

TEMAT: Stopniowanie przymiotników 

Przeczytaj notatkę z podręcznika strona 129 

na temat stopniowania.  wykonaj zadanie 6 i 7 

z podręcznika strona 84. 

 

 

Godzina Wychowawcza kl. VII- 30.04.20r. 

TEMAT: Jak się zmotywować do nauki? 

(w załączniku karta pracy) 

określonych czynności stosowanych u 

poszkodowanego) krążeniowo- oddechową ? Z 

jaką częstotliwością uciskamy klatkę piersiową?   

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, nie 

reaguje 

1. Głośno zawołaj o pomoc, bez oddalania 

się od poszkodowanego. 

2. Usuń z dróg oddechowych widoczne 

ciała obce i zanieczyszczenia. 

3. Udrożnij drogi oddechowe: odegnij 

głowę i wysuń żuchwę do przodu. 

4. Przez 10 sekund sprawdzaj oddech – 

przyłóż policzek do ust poszkodowanego w taki 

sposób, abyś mógł jednocześnie usłyszeć, 

wyczuć oddech i obserwować, czy unosi się 

klatka piersiowa poszkodowanego. W przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości dotyczących 

prawidłowego oddechu działaj tak, jakby był 

nieprawidłowy. 

5. Jeśli poszkodowany oddycha prawidłowo 

• Ułóż poszkodowanego w pozycji 

bezpiecznej (bocznej). 

• Wezwij zespół ratownictwa medycznego, 

dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112. 

• Regularnie oceniaj jego stan. 

6. Jeśli poszkodowany oddycha 

nieprawidłowo (oddech rzadki i/lub 

nieregularny) lub oddech jest nieobecny 

• Wezwij zespół ratownictwa medycznego, 

dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112, lub 

poproś kogoś o wezwanie pomocy oraz 

przyniesienie AED (automatycznego 

defibrylatora), jeśli jest dostępny. Pozostaw 

poszkodowanego tylko wtedy, gdy nie masz 

innej możliwości wezwania pomocy. 

• Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej, tj. 

ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki 

piersiowej poszkodowanego (dolna połowa 

mostka poszkodowanego), nadgarstek drugiej 

dłoni ułóż na grzbiecie pierwszej, spleć palce 

obu  dłoni i upewnij się, że nacisk nie będzie 

kierowany na żebra poszkodowanego, utrzymuj 

ramiona wyprostowane, uciskaj klatkę piersiową 

na głębokość ok 5 cm, ale nie więcej niż 6 cm. 

7. Jeśli nie możesz lub nie chcesz 

wykonywać oddechów ratowniczych, możesz 

wykonywać tylko masaż zewnętrzny serca, 

uciskając klatkę  piersiową z częstością co 

najmniej 100 i maksymalnie 120 uciśnięć na 

minutę. Zwiększy to powodzenie akcji 



 

ratunkowej wykonywanej przez 

wykwalifikowane służby, a tym samym szanse 

poszkodowanego na przeżycie. 

Masaż zewnętrzny serca 

1. Nie uciskaj górnej części brzucha ani 

dolnego końca mostka. 

2. Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej z 

częstotliwością co najmniej 100/min. (nie 

przekraczając 120/min.). 

3. Jeśli decydujesz się na połączenie 

uciskania klatki piersiowej z oddechami, to po 

30 uciśnięciach klatki piersiowej ponownie 

udrożnij drogi oddechowe poprzez odgięcie 

głowy do tyłu i wysunięcie żuchwy do przodu. 

4. Wykonaj 2 oddechy ratownicze, tj. 

zaciśnij nos poszkodowanego kciukiem i placem 

wskazującym, wdmuchuj powietrze do jego ust 

tak, aby powodować widoczne unoszenie się 

klatki piersiowej; dwa wdechy trwające nie 

dłużej niż 1s powinny następować bezpośrednio 

po sobie i trwać łącznie nie dłużej niż 5 sekund. 

Jeśli chcesz uniknąć bezpośredniego kontaktu ze 

skórą poszkodowanego, użyj masek 

jednorazowych. 

5. Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i 

oddechy ratownicze w stosunku 30:2. 

6. Przerwij resuscytację krążeniowo-

oddechową tylko wtedy, gdy poszkodowany 

zacznie reagować (poruszy się, otworzy oczy, 

zacznie prawidłowo oddychać) albo gdy 

przybędzie zespół ratownictwa medycznego lub 

inne służby ratunkowe lub gdy opadniesz z sił. 

Technika kl. VI- 28.04.2020 
TEMAT: Poszkodowany nieprzytomny - jak 

zareagować? Masaż zewnętrzny serca 

Przeczytaj poniższą notatkę. W zeszycie 

odpowiedz na pytania:  Jak długo sprawdzamy 

oddech poszkodowanego? Co oznacza skrót 

AED? Kiedy przerwać resuscytację ( zespół 

określonych czynności stosowanych u 

poszkodowanego) krążeniowo- oddechową ? Z 

jaką częstotliwością uciskamy klatkę piersiową?  

Odpowiedzi prześlij na 

trelemorele43@gmail.comdo 30.04 do godz 14  

tej. ( na ocenę) 

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, nie 

reaguje 

8.Głośno zawołaj o pomoc, bez oddalania się od 

poszkodowanego. 

9.Usuń z dróg oddechowych widoczne ciała 

mailto:trelemorele43@gmail.com


 

obce i zanieczyszczenia. 

10.Udrożnij drogi oddechowe: odegnij głowę i 

wysuń żuchwę do przodu. 

11.Przez 10 sekund sprawdzaj oddech – przyłóż 

policzek do ust poszkodowanego w taki sposób, 

abyś mógł jednocześnie usłyszeć, wyczuć 

oddech i obserwować, czy unosi się klatka 

piersiowa poszkodowanego. W przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości dotyczących 

prawidłowego oddechu działaj tak, jakby był 

nieprawidłowy. 

12. Jeśli poszkodowany oddycha prawidłowo 

•Ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 

(bocznej). 

•Wezwij zespół ratownictwa medycznego, 

dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112. 

•Regularnie oceniaj jego stan. 

13.Jeśli poszkodowany oddycha nieprawidłowo 

(oddech rzadki i/lub nieregularny) lub oddech 

jest nieobecny 

•Wezwij zespół ratownictwa medycznego, 

dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112, lub 

poproś kogoś o wezwanie pomocy oraz 

przyniesienie AED (automatycznego 

defibrylatora), jeśli jest dostępny. Pozostaw 

poszkodowanego tylko wtedy, gdy nie masz 

innej możliwości wezwania pomocy. 

•Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej, tj. ułóż 

nadgarstek jednej ręki na środku klatki 

piersiowej poszkodowanego (dolna połowa 

mostka poszkodowanego), nadgarstek drugiej 

dłoni ułóż na grzbiecie pierwszej, spleć palce 

obu dłoni i upewnij się, że nacisk nie będzie 

kierowany na żebra poszkodowanego, utrzymuj 

ramiona wyprostowane, uciskaj klatkę piersiową 

na głębokość ok 5 cm, ale nie więcej niż 6 cm. 

14.Jeśli nie możesz lub nie chcesz wykonywać 

oddechów ratowniczych, możesz wykonywać 

tylko masaż zewnętrzny serca, uciskając klatkę  

piersiową z częstością co najmniej 100 i 

maksymalnie 120 uciśnięć na minutę. Zwiększy 

to powodzenie akcji ratunkowej wykonywanej 

przez wykwalifikowane służby, a tym samym 

szanse poszkodowanego na przeżycie. 

Masaż zewnętrzny serca 

7.Nie uciskaj górnej części brzucha ani dolnego 

końca mostka. 

8.Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej z 

częstotliwością co najmniej 100/min. (nie 

przekraczając 120/min.). 



 

9.Jeśli decydujesz się na połączenie uciskania 

klatki piersiowej z oddechami, to po 30 

uciśnięciach klatki piersiowej ponownie udrożnij 

drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy do 

tyłu i wysunięcie żuchwy do przodu. 

10.Wykonaj 2 oddechy ratownicze, tj. zaciśnij 

nos poszkodowanego kciukiem i placem 

wskazującym, wdmuchuj powietrze do jego ust 

tak, aby powodować widoczne unoszenie się 

klatki piersiowej; dwa wdechy trwające nie 

dłużej niż 1s powinny następować bezpośrednio 

po sobie i trwać łącznie nie dłużej niż 5 sekund. 

Jeśli chcesz uniknąć bezpośredniego kontaktu ze 

skórą poszkodowanego, użyj masek 

jednorazowych. 

11.Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i 

oddechy ratownicze w stosunku 30:2. 

12.Przerwij resuscytację krążeniowo-oddechową 

tylko wtedy, gdy poszkodowany zacznie 

reagować (poruszy się, otworzy oczy, zacznie 

prawidłowo oddychać) albo gdy przybędzie 

zespół ratownictwa medycznego lub inne służby 

ratunkowe lub gdy opadniesz z sił. 

 

p. E. Sacha 
 

Muzyka kl. V- 28.04.2020 

Temat: Temat: Rodzaje instrumentów 

smyczkowych. Kwartet smyczkowy. 

 Zapoznaj się z budową instrumentów 

smyczkowych   

http://old.mac.pl/UserFiles/flipbook/muzyczn

y_swiat_kl5/podrecznik/files/assets/basic-

html/page47.html 

Posłuchaj 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gat

unki/kwartet/ 

 i napisz w zeszycie –skład kwartetu 

smyczkowego  od instrumentu najniżej 

brzmiącego do najwyżej brzmiącego. Zrób 

zdjęcie odpowiedzi i prześlij na mail lub 

telefon do nauczyciela przedmiotu. Termin do 

5.05.2020 r. 

Muzyka kl. VI- 29.04.20 

Temat: Nowe drogi muzyki.  

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

wykonaj ćwiczenia  z tego tematu. Termin do  

6.05.2020 r. 

Muzyka kl. VII -27.04.20 

Temat: Oskar Kolberg i etnografia.  

Plastyka kl. IV- 29.04.20 

Temat:  Sztuka ludowa – nasze tradycje.  

Przeczytaj w książce s.  74 – 76. Odpowiedz w 

zeszycie na pytanie nr 1 s. 76.  

Zrób zdjęcie odpowiedzi i prześlij na mail lub 

telefon do nauczyciela przedmiotu. Termin do  

6.05.2020 r. 

Plastyka kl. VI – 27.04.2020 

Temat: Projekt okładki - „Notes iluzjonisty”.  

Wykonaj projekt okładki zgodnie z poleceniem z 

książki s. 88.   

Zrób zdjęcie pracy  i prześlij na mail lub telefon 

do nauczyciela przedmiotu. Termin  do  

4.05.2020 r.  
Plastyka kl. VII- 29.04.20 

Temat: Teatr –  dziedzina sztuki. Scenografia. 

Przeczytaj w podręczniku s. 77 - 79 i odpowiedz 

w zeszycie na pytania ze s. 79. 

Zrób zdjęcie odpowiedzi i prześlij na mail lub 

telefon do nauczyciela przedmiotu. Termin do 

6.05.2020 r.   

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII- 

28.04.20 

Temat: Porażenie prądem. Pioruny.   

http://old.mac.pl/UserFiles/flipbook/muzyczny_swiat_kl5/podrecznik/files/assets/basic-html/page47.html
http://old.mac.pl/UserFiles/flipbook/muzyczny_swiat_kl5/podrecznik/files/assets/basic-html/page47.html
http://old.mac.pl/UserFiles/flipbook/muzyczny_swiat_kl5/podrecznik/files/assets/basic-html/page47.html
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/kwartet/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/kwartet/


 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl. 

Wykonaj ćwiczenia  w udostępnionym 

materiale do 4.05.2020 r. 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl/ 

 Zapoznaj się z udostępnionym materiałem. 

Przeczytaj z książki temat 9  „Porażenie prądem. 

Pioruny”. Odpowiedz w zeszycie na pytania nr 

1-2, 4-5 z tego tematu. Zrób zdjęcie odpowiedzi 

i prześlij na mail lub telefon do nauczyciela 

przedmiotu. Termin do 5.05.2020 r. 

Godzina wychowawcza kl. V- 27.04.20 

Temat: Czytanie jest kluczem do wiedzy i 

lepszej jakości życia. 

Obejrzyj prezentację – link 

https://slideplayer.pl/slide/8759494/. 

 

 

 

p. M. Mrozek 
 

 Biologia kl. VI - 27.04.2020r. 

Temat: Przystosowania ptaków do lotu. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.119-121; 

- PRACA DO PRZESŁANIA: rozwiąż 

zadania z zeszytu ćwiczeń (zad. 1-6 str. 97-

99),  

  zrób zdjęcia lub skany i prześlij do 

4.05.2020 na email: 

Mariusz53@poczta.onet.pl 

- dla chętnych polecam stronę: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia kl. VII - 27.04.2020r. 

Temat: Budowa i funkcjonowanie układu 

hormonalnego. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.165-169; 

- wykonaj krótką notatkę w zeszycie (wyjaśnij 

pojęcia: hormon, gruczoł dokrewny, w tabeli 

umieść gruczoły dokrewne produkowane przez 

nie hormony i funkcje); 

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

84. 

Biologia kl. VII - 28.04.2020r. 

Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu 

hormonalnego. 

- Przeczytaj tekst z podręcznika str. 170-172; 

- Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń zad. 1-5 

str. 86-87; 

- wejdź na stronę internetową: 

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

hormonalny/DtphNy1cH 

 

p. B. Eska 
 

Chemia kl. VII– 28.04.2020r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań z działu: Woda 

i roztwory wodne. 

-rozwiązujemy zadania z podręcznika ze 

str.194, rozwiązania zapisujemy w zeszycie, 

- do sprawdzenia przesyłamy zadanie 6/164. 

 

 

 

Chemia kl. VIII – 28.04.2020r. 

Temat: Aminokwasy. 

- podręcznik str. 182 – 184, 

- zeszyt ćwiczeń str.105 i 106 – uzupełnianie 

kart pracy, 

- film do obejrzenia 

https://www.youtube.com/watch?v=S9N_BPHX

_dk 

 

https://epodreczniki.pl/
https://slideplayer.pl/slide/8759494/
mailto:Mariusz53@poczta.onet.pl
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S
https://epodreczniki.pl/a/uklad-hormonalny/DtphNy1cH
https://epodreczniki.pl/a/uklad-hormonalny/DtphNy1cH
https://www.youtube.com/watch?v=S9N_BPHX_dk
https://www.youtube.com/watch?v=S9N_BPHX_dk


 

 

p. S. Modzelewski 

Wos,  kl. VIII – 27.04.20 

Temat: Podsumowanie wiadomości z 

rozdziału „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”. 

 W zeszycie proszę napisać odpowiedzi do 

pytań 7, 8 , 9 ( krótko pisać każdą zasadę ) 10. 

Odpowiedzi proszę przysłać na adres 

smodzelewski@gazeta.pl 

 

Wdżwr, kl. VII -  

Temat: Mężczyzna i kobieta. Co warto 

wiedzieć o ich płodności? ( karta pracy w 

załączniku) 

Wos,  kl. VIII-29.04.20 

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału 

„Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”.  

Wykonajcie pisemnie te zadania i odpowiedzi 

przyślijcie na adres smodzelewski@interia.pl 

Za to wstawię oceny do dziennika. 

Zadanie 1   Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj 

polecenia. Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej z 1997 r. (fragment)  

Artykuł 127 [...] 2. Prezydent Rzeczypospolitej 

jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może 

być ponownie wybrany tylko raz. 3. Na 

Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany 

obywatel polski, który najpóźniej w dniu 

wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw 

wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co 

najmniej 100000 obywateli mających prawo 

wybierania do Sejmu. 4. Na Prezydenta 

Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, 

który otrzymał więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie 

uzyska wymaganej większości, czternastego dnia 

po pierwszym głosowaniu przeprowadza się 

ponowne głosowanie. 5. W ponownym 

głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch 

kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu 

otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 

Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów 

wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo 

wyborcze lub umrze, w jego miejsce do 

wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza 

się kandydata, który otrzymał kolejno 

największą liczbę głosów w pierwszym 

głosowaniu. W takim przypadku datę 

ponownego głosowania odracza się o dalszych 

14 dni. 6. Na Prezydenta Rzeczypospolitej 

wybrany zostaje kandydat, który w ponownym 

głosowaniu otrzymał więcej głosów.  

A. Odpowiedz, jak długo trwa kadencja 

prezydenta. Określ, ile razy można kandydować 

na ten urząd. Następnie wyjaśnij, dlaczego – 

Twoim zdaniem – liczba kadencji prezydenta 

została ograniczona. 

B. Wymień warunki, które musi spełnić 

kandydat na stanowisko prezydenta.  

C. Opisz przebieg procedury wyborczej w 

sytuacji, w której w pierwszym głosowaniu 

mailto:smodzelewski@gazeta.pl


 

żaden kandydat nie zdobył ponad połowy 

głosów. 

Zadanie 2    Zaznacz właściwe dokończenie 

każdego zdania.  

Współpraca między rządem a prezydentem 

dotyczy przede wszystkim  

A. gospodarki i ochrony zdrowia.  

B. polityki zagranicznej i wojska.  

C. tworzenia ustaw.  

D. edukacji i sportu.  

Kandydat na prezydenta musi mieć skończone 

A. 18 lat.  

B. 21 lat.  

C. 35 lat.  

D. 40 lat.  

Do kompetencji prezydenta należy 

 A. udzielanie rządowi wotum zaufania.  

B. sporządzanie projektu budżetu państwa. 

 C. kierowanie ustaw do Trybunału 

Konstytucyjnego.  

D. powoływanie marszałków sejmu i senatu.  

Zadanie 3   Wstaw znak X  obok zdania 

prawdziwego.  

Władzę ustawodawczą w Polsce sprawują sejm, 

senat i prezydent, władzę wykonawczą – Rada 

Ministrów, a władzę sądowniczą – niezawisłe 

sądy.  

Władza ustawodawcza w państwie polskim 

należy do sejmu i senatu, władza wykonawcza – 

do Rady Ministrów i prezydenta, natomiast 

władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy.  

Władzę ustawodawczą w Polsce sprawują sejm i 

Rada Ministrów, władzę wykonawczą – senat i 

prezydent, z kolei władza sądownicza należy do 

niezawisłych sądów.  

Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej 

Polskiej reprezentuje Rada Ministrów, władzę 

wykonawczą – prezydent, a władza sądownicza 

przysługuje niezawisłym sądom. 

Zadanie 4   Zaznaczcie właściwe uzupełnienie 

każdego z podanych zdań.  

A. Parlament w Polsce jest jednoizbowy / 

dwuizbowy.  

B. Sejm wydaje rozporządzenia / uchwala 

ustawy.  

C. Posłowie zasiadają w sejmie / senacie. 

 D. W senacie zasiada 100 / 460 przedstawicieli 

narodu polskiego.  

E. Zgromadzenie Narodowe wybiera Prezydenta 

RP / odbiera przysięgę od Prezydenta RP. 



 

 

p. K. Tarasko 
 

20.04 (poniedziałek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Ćwiczenia w obliczaniu pola graniastosłupa 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.219 (podręcznik). 
 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Rozwiązywanie zadań za pomocą równań. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.179 Sprawdź czy potrafisz  (podręcznik)  

 

Kl. VIII Informatyka 

Temat: Symulacja procesu dla różnych ustawień początkowych https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VII Informatyka 

Temat: Stosowanie poznanych technik formatowania tekstu, a zwłaszcza wykorzystanie Malarza 

formatów, tabulatorów, twardej spacji.  

https://epodreczniki.pl/ 
 

Kl. V Informatyka 

Temat: Analiza danych i tworzenie wykresów – arkusz kalkulacyjny 

https://epodreczniki.pl/ 
 

21.04 (wtorek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Pola różnych graniastosłupów. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.220 (podręcznik). 
 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. 
https://epodreczniki.pl/   
 
Przeczytaj w podręczniku 181-185 
W zeszycie zadania ze str.186  (podręcznik)  

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Analiza danych i tworzenie wykresów – arkusz kalkulacyjny 

https://epodreczniki.pl/ 
 

Kl. VIII Fizyka 

Temat:  Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego. 

https://epodreczniki.pl/ 
 

Zrobić notatkę podręcznik str 145-148 
 
W zeszycie zadania ze str.148 nr 1  (podręcznik)(pisemnie) 

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


 

 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Przykłady zmiany energii mechanicznej 

https://epodreczniki.pl/ 

Zrobić notatkę podręcznik str 206-210 
 
W zeszycie zadania ze str.209 i 210 nr 1 i 2  (podręcznik)(pisemnie) 
 

22.04 (środa)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa podsumowanie wiadomości.  
https://epodreczniki.pl/ 
 
test na https://quizizz.com/join/ 
 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Złożone zadania osadzone w kontekście praktycznym. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.187  (podręcznik)  

 

Kl. IV Informatyka 

Temat: Nie tylko Excel – arkusz kalkulacyjny Apache OpenOffice Calc 

https://epodreczniki.pl/ 
 

23.04 (czwartek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa własny quizizz.  
 
https://quizizz.com/join/  

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Obliczania pól trójkątów, czworokątów, niektórych wielokątów foremnych – za pomocą 

poznanych wzorów. 
https://epodreczniki.pl/ 
W zeszycie zadania ze str.188  (podręcznik)  

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat: Silnik elektryczny na prąd stały. 

https://epodreczniki.pl/ 
Zrobić notatkę podręcznik str 149-151 
 
W zeszycie zadania ze str.151nr 1 i 2  (podręcznik)(pisemnie) 
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