
 

Religia kl. 1 – p. A. Domurat 05.05.20 

Temat: Zmartwychwstały Pan Jezus żyje 

wśród nas. Wykonaj ćwiczenie na str. 86-87. 

7.05.20 

Temat: Spotykamy się ze zmartwychwstałym 

Jezusem podczas Mszy Świętej. 

Wpisz odpowiednie litery według klucza 

liczbowego str. 89. 

Edukacja wczesnoszkolna – muzyka kl. I p. 

E. Sacha 

Temat:  Poznajemy  instrumenty – z wizytą w 

szkole muzycznej.  

Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2

Nq9w. 

 Jeżeli chcesz sobie pograć,  to poproś 

rodziców o ściągnięcie aplikacji na telefon 

lub tablet  – link w opisie filmu. 

Edukacja plastyczna - 7.05.2020 

Obejrzyj bajkę nr 2 - #zostańwdomu z 

Dobromisiem zamieszczoną na stronie 

internetowej naszej szkoły i wykonaj pracę 

plastyczną, plakat dotyczący prawidłowego 

zachowania się w odniesieniu do 

zamieszczonej bajki.  

 Drodzy Rodzice, jeżeli chcecie, aby praca 

Waszego dziecka wzięła udział           w 

konkursie,  to szczegóły akcji są 

zamieszczone na stronie internetowej naszej 

szkoły. Termin wykonania i przesłania pracy 

do 7.05.2020r. 

J. angielski – p. M. Tomasiewicz 

TEMAT: My clothes - ubrania, słownictwo 

Zaczynamy rozdział 7. Po zalogowaniu się na 

edesk.pearson.pl i wybraniu podręcznika New 

English Adventure 1  znajdź CD 3 nagranie 1. 

Wysłuchaj rymowanki kilka razy, spróbuj ją 

powtarzać, wymienione są w niej nazwy 

ubrań. np Put on your trousers - załóż 

spodnie, put on your dress - załóż sukienkę, 

put on your skirt - załóż spódniczkę, Put on 

your boots - założ buty, count with me ( kaunt 

łiw mi- wymowa) - licz ze mną. Podpisane 

obrazki z nazwami tych ubrań znajdziesz w 

podręczniku na str 52. 

07.05.20 

TEMAT: Nowe słownictwo - ubrania 

W zeszycie zapisz nowe słówka: coat ( kołt) - 

płaszcz, T-shirt ( ti szert) - koszulka, shoes ( 

szus) - buty, sweater ( słete) - sweter.  

Edukacja wczesnoszkolna-  kl. I p. B. 

Mieczkowska  

Poniedziałek 

Podręcznik cz.5, str.16.Przeczytaj tekst 

wspólnie z rodzicami  – odpowiedz ustnie na 

pytania pod tekstem. 

W kartach ćwiczeń cz.5- edukacja 

polonistyczna – ćwiczenia do tematu 

„Jesteśmy Europejczykami „ 

W matematycznych kartach pracy cz.5 -

wykonujemy ćwiczenia ze str. 14,15 . 

Wtorek 

Podręcznik str.20,21 - przeczytajcie tekst , 

podkreślając w nim wszystkie czynności. 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna - 

wykonujemy ĆWICZENA do tematu 

„Niesamowite budowle”. 

Edukacja matematyczna ćwiczenie cz.5 – 

str.6,17. 

Środa 

Podręcznik str. 6 . przeczytaj z pomocą 

rodziców tekst i porozmawiajcie o nim. 

W kartach ćwiczeń- edukacja polonistyczna –

ćwiczenia do tematu ”Niesamowite muzea” 

W matematycznych kartach pracy 

wykonujemy ćwiczenia str. 18,19- dl a 

chętnych str. 20 i 21. 

Czwartek  

Podręcznik str. 24,25  , przyjrzyj się 

ilustracjom i odpowiedz na pytania do niej. 

Edukacja polonistyczna- ćwiczenia do tematu 

:Ruch w miescie”.str.24,25. 

Edukacja matematyczna : str. 12 i 13. 

Piątek 

Pracujemy z  podręcznikiem na 

str.26,27.Przeczytaj tekst i przepisz wybrany 

fragment do zeszytu na ocenę . 

 Edukacja matematyczna ćwiczenie  : 26,27. 

Edukacja polonistyczna  ćwiczenia do tematu: 

„Ruch w mieście”. 

Pozdrawiam Was serdecznie . 

B. Mieczkowska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w


 

Następnie narysuj w zeszycie: big, blue  t- 

shirt, red coat, orange sweatr. 

Religia kl. 2 – p. A. Domurat  4.05.20 

Temat:  W każdą niedzielę cieszymy się 

zmartwychwstaniem Jezusa. 

 Pomóż ludziom odnaleźć właściwą drogę do 

kościoła str. 76. Rozwiąż rebus str.77. 

8.05.20-  

Temat: Jezus żyje i jest z nami. 

Dokończ kolorować rysunek str. 80. 

Uzupełnij tekst str. 81. 

J. angielski- p. A. Kaliszewska - 4.05.20 

" Do you like spaghetti?" Obejrzyj film. 

Powtarzaj słówka za letorem.Wykonaj ćw. 13 

na str.48 w zeszycie ćwiczeń oraz ćw.18 na 

str.51 w podr. 
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evK
Pc 

Edukacja wczesnoszkolna klasa II – p. E. 

Ziółek 

Drogie Dzieci i Rodzice ! 

Bardzo proszę, abyście cały czas utrwalali 

tabliczkę mnożenia w zakresie 100 (rodzice 

pytają dzieci, dzieci piszą kartkówki). 

04.05.2020r. 

- z pomocą rodziców lub samodzielnie 

przeczytaj opowiadanie D. Parlak "Nic w 

Ogrodzie" s. 70-71-72-73 podręcznik, 

- opowiedz, jak zmienił się Ogród, kiedy 

przyszło do niego Nic, 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 s. 76-77 karty 

pracy, 

- wykonaj zadania od 1 do 6 s. 64-65 karty 

matematyczne, 

- wykonaj zadania dodatkowe od 1 do 9 s. 66-67 

karty matematyczne. 

05.05.2020r. 

- przeczytaj tekst "Słomiany ogień" - poczytanka 

s. 92 podręcznik, 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 s. 78-79 karty 

pracy, 

- wykonaj ćwiczenie dodatkowe 2 i 3 s. 89 karty 

pracy, 

- wykonaj zadania od 10 do 17 s. 68-69 karty 

matematyczne. 

06.05.2020r. 

- przeczytaj tekst "Kiełki" - poczytanka s. 94-95 

podręcznik, 

- wykonaj ćwiczenia dodatkowe od 4 do 9 s. 90-

91-92 karty pracy, 

- wykonaj zadania od 18 do 22 s.70-71 karty 

matematyczne, 

- jeśli masz ochotę, to możesz wykonać 

pozostałe zadania dodatkowe w polonistycznych 

i matematycznych kartach pracy. 

07.05.2020r.  

(od tego dnia potrzebne są podręczniki i karty 

pracy część 5) 

- naucz się na pamięć wiersza "Maj" Jerzego 

Ficowskiego s.3 podręcznik 

- przeczytaj ze zrozumieniem teksty "Flaga 

Polski" i "Flagi różnych państw" s. 3-4-5 

podręcznik, 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 s. 3-4-5 karty 

pracy, 

- wykonaj zadania od 1 do 9 s. s. 3-4-5 karty 

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc


 

matematyczne. 

08.05.2020r. 

- przeczytaj samodzielnie lub z pomocą 

rodziców legendę "O Piaście Kołodzieju i 

tajemniczych wędrowcach" ( skorzystaj z 

internetu), 

- naucz się opowiadać legendę, 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 s. 6-7 karty 

pracy, 

- przepisz do zeszytu kolejność zdarzeń w 

legendzie o Piaście, 

- wykonaj ćwiczenia od 1 do 3 s. 8-9 karty pracy 

(lekcja programowania), 

- wykonaj zadania od 1 do 6 s. 6-7 karty 

matematyczne. 

Życzę powodzenia. Dzieci i rodziców 

pozdrawiam gorąco. 

J. angielski-p. A. Kaliszewska  

 My Hobby". Wykonaj ćw. 11,12 na str.47 

oraz 13, 14 na  str.48 w zeszycie ćwiczeń 

07.05.20 

" My Hobby". Wykonaj ćw. 12 na str.49 w 

zeszycie ćwiczeń oraz cw.18 na str.51 w 

podręczniku i zapisz do zeszytu. 

Religia kl. 3 – p. A. Domurat  4.05.20 

Temat:We wspólnocie Kościoła 

przepraszamy Boga i ludzi. 

https://view.genial.ly/5e9ee8c1873c640dabeb

1efd/presentation-we-wspolnocie-

przepraszamy-boga-

kl3?fbclid=IwAR1TscBAoskNIipV90Qb5_a

Kktow7rMXjQzUJ9XRp0ptsbib0RPF3RZSS

co 

Pokoloruj obrazek podręcznik str. 82. Przy 

pomocy szyfru uzupełnij napis. 

8.05.20 

Temat: Liturgia Słowa – dialog Boga  z 

Kościołem. 

https://view.genial.ly/5e8622d2eee04a0dac9d

41a6/presentation-liturgia-

slowa?fbclid=IwAR1DVjU3zigqa1a6qaEH9v

-yoO30GLWoSWa--

66c4S0NeiHtuW0_zl6z4_k 

Uzupełnij ćwiczenie na str. 84. 

Edukacja plastyczna – p. E. Sacha 8.05.20 

Oglądanie reprodukcji obrazów Jana Matejki 

Autoportret i Konstytucja 3 Maja 1791 roku. 

P. s. 3, 5. 

 

Edukacja muzyczna- p. E. Sacha 8.05.20 

Edukacja wczesnoszkolna klasa III –p. J. 

Karwowska- Wądołowska 

Kochani Uczniowie 

Bardzo proszę o wykonanie następnych zadań:                                                                

Poniedziałek: 

Z edukacji polonistycznej: zapoznaj się proszę 

dokładnie z zasadami pisowni                     ą i ę.  

Przepisz z podręcznika ze s. 84 i 85 zasady 

zapisane niebieską czcionką. Bardzo proszę 

zapamiętaj je.                                                                                   

W kartach pracy uważnie wykonaj ćwiczenia ze 

strony 76, 77, 78 oraz 79. 

W wolnych chwilach przeczytaj poczytanki, 

które znajdują się w części 4, ponieważ już ją 

kończymy. 

Wtorek 

 Przeczytaj wiersz Tadeusza Szyma „Jan 

Matejko”. Zapoznaj się z wyjaśnieniem 

niezrozumiałych słów, znajdujących się 

leksykonie. Zapoznaj się także z informacjami 

znajdującymi się na stronie 4,5,6 i 7.                                                    

W kartach pracy wykonaj ćw. 1 ze s. 3.                                                                                                

Ćwiczenie 2 s. 3 (opis obrazu) – będzie mi miło, 

gdy wyślecie  rozwiązanie na mój mail. 

Wykonaj również ćw. 3 s. 4, ćw. 5,6,7 i 8 s.5. 

Bardzo Was proszę o wykonanie wszystkich 

zadań znajdujących się w 4 części w kartach 

matematycznych. 

Środa 

Zapoznaj się z  legendą „Syrena” s. 8 i 9, s. 66, 

ćw. 1 i 4 s. 9 wykonaj ustnie.          W kartach 

pracy wykonaj ćw. 1, 2, 3 s. 6.        

Czwartek 

https://view.genial.ly/5e9ee8c1873c640dabeb1efd/presentation-we-wspolnocie-przepraszamy-boga-kl3?fbclid=IwAR1TscBAoskNIipV90Qb5_aKktow7rMXjQzUJ9XRp0ptsbib0RPF3RZSSco
https://view.genial.ly/5e9ee8c1873c640dabeb1efd/presentation-we-wspolnocie-przepraszamy-boga-kl3?fbclid=IwAR1TscBAoskNIipV90Qb5_aKktow7rMXjQzUJ9XRp0ptsbib0RPF3RZSSco
https://view.genial.ly/5e9ee8c1873c640dabeb1efd/presentation-we-wspolnocie-przepraszamy-boga-kl3?fbclid=IwAR1TscBAoskNIipV90Qb5_aKktow7rMXjQzUJ9XRp0ptsbib0RPF3RZSSco
https://view.genial.ly/5e9ee8c1873c640dabeb1efd/presentation-we-wspolnocie-przepraszamy-boga-kl3?fbclid=IwAR1TscBAoskNIipV90Qb5_aKktow7rMXjQzUJ9XRp0ptsbib0RPF3RZSSco
https://view.genial.ly/5e9ee8c1873c640dabeb1efd/presentation-we-wspolnocie-przepraszamy-boga-kl3?fbclid=IwAR1TscBAoskNIipV90Qb5_aKktow7rMXjQzUJ9XRp0ptsbib0RPF3RZSSco
https://view.genial.ly/5e9ee8c1873c640dabeb1efd/presentation-we-wspolnocie-przepraszamy-boga-kl3?fbclid=IwAR1TscBAoskNIipV90Qb5_aKktow7rMXjQzUJ9XRp0ptsbib0RPF3RZSSco
https://view.genial.ly/5e8622d2eee04a0dac9d41a6/presentation-liturgia-slowa?fbclid=IwAR1DVjU3zigqa1a6qaEH9v-yoO30GLWoSWa--66c4S0NeiHtuW0_zl6z4_k
https://view.genial.ly/5e8622d2eee04a0dac9d41a6/presentation-liturgia-slowa?fbclid=IwAR1DVjU3zigqa1a6qaEH9v-yoO30GLWoSWa--66c4S0NeiHtuW0_zl6z4_k
https://view.genial.ly/5e8622d2eee04a0dac9d41a6/presentation-liturgia-slowa?fbclid=IwAR1DVjU3zigqa1a6qaEH9v-yoO30GLWoSWa--66c4S0NeiHtuW0_zl6z4_k
https://view.genial.ly/5e8622d2eee04a0dac9d41a6/presentation-liturgia-slowa?fbclid=IwAR1DVjU3zigqa1a6qaEH9v-yoO30GLWoSWa--66c4S0NeiHtuW0_zl6z4_k
https://view.genial.ly/5e8622d2eee04a0dac9d41a6/presentation-liturgia-slowa?fbclid=IwAR1DVjU3zigqa1a6qaEH9v-yoO30GLWoSWa--66c4S0NeiHtuW0_zl6z4_k


 

Temat: Piosenka na czasie – nauka piosenki 

„Przegoń witusa”. 

Link -  

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

2bnINDx4. 

 

 

 

Obejrzyj zabytki Warszawy w podręczniku s. 10 

i 11. Przeczytaj piękny wiersz „Wisła” s. 12. 

Zachęcam Was do nauki tego wiersza na pamięć. 

W kartach pracy wykonaj ćw. 1,2,3,5 i 6 s. 9.                                                      

Piątek 

Zapoznaj się z informacjami o rzece w 

podręczniku na s. 16,17,18, 19, 20 i 21.  W 

kartach pracy wykonaj proszę ćw. ze s. 12 i 13. 

Przypominam mój adres 

joanna.wondolowska@wp.pl  

Wierzę, że dacie radę wykonać wszystkie 

zadania. Trzymajcie się cieplutko, dbajcie o 

siebie. Pozdrawiam Was serdecznie                                                                                       

p. J. Wądołowska 

 

Język polski kl. IV – 04.05.2020 r. 

Temat: Kartka z kalendarza-Witaj majowa 

jutrzenko. 

Otwórzcie podręcznik na stronie 314 i 

przeczytajcie wiersz. 

Pod wierszem macie wyjaśnione znaczenie 

słów: jutrzenka oraz ciemięzca. 

Z wiersza wypiszcie rymy. 

W zeszycie napiszcie z jakim ważnym 

wydarzeniem w Polsce wiąże się wiersz. 

Dla chętnych: 

wykonam ilustrację w zeszycie 

przedstawiającym piękno naszego kraju. 

ściskam was serdecznie 

04.05.2020 r.(lekcja II) 

Temat: Czego dowiadujemy się o Felku-

głównym bohaterze poznanego opowiadania. 

Otwórzcie podręcznik na stronie 272-276. 

przeczytajcie opowiadanie, a następnie 

postarajcie się napisać w zeszycie jak 

najwięcej przysłów o przyjaźni i przyjacielu. 

Napiszcie w zeszycie kilka informacji o 

Felku-nowym uczniu. 

Spróbuj podać kilka przykładów jak można 

pomóc chłopcu. 

 

Język polski kl. IV- 05.05.2020 r. 

Temat: Napiszę, książkę o III B, ale na pewno 

nie sama… 

Dziś następny temat z opowiadania o Felku. Na 

jego podstawie zróbcie plan wydarzeń. 

Praca dla chętnych 

Opisz swojego przyjaciela lub przyjaciółkę. 

Pozdrawiam. 

06.05.2020 r. 

Temat:  Tylko jedną mamy mamę. Joanna 

Kulmowa” Mamy mamę”. 

Otwórzcie podręczniki na stronie 241. 

Przeczytajcie wiersz. zastanówcie się, kto w 

wierszu wyraża swoje uczucia oraz myśli. 

Uzasadnijcie odpowiedź ,przywołując 

odpowiednie fragmenty utworu. 

Przeczytajcie co jest najlepsze u mamy. a ty jak 

uważasz? 

Dokończ własnymi słowami w zeszycie: 

Tylko jedna mama na…. 

07.05.2020 r. 

Temat: W rodzinie-piszemy sprawdzian. 

Przeczytajcie uważnie test, przesłany na maila i 

wykonajcie polecenia. Postarajcie się jak 

najszybciej odesłać mi rozwiązany test. 

                                                     Powodzenia. 

p. Zofia Polkowska  

Matematyka – kl. IV- 4.05.2020 r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z 

zastosowaniem mnożenia ułamka przez liczbę 

naturalną. 

- rozwiązać zadanie 4,5,6 i  7 

Przyroda kl. IV–5.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: „ 

Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy”. 

- przeczytać podsumowanie z  podręcznika 

str.159-160. 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4
https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4


 

str.223(podręcznik) 

- dla chętnych zadania 9-12 str.224 

Matematyka kl. IV –5.05..2020 r. 

Temat:  Powtórzenie wiadomości z działu: 

„Ułamki zwykłe”. 

- rozwiązać zadanie 1,3, 4, 5,6 i 

str.225(podręcznik) 

Matematyka kl. IV–6.05.2020 r. 

Temat: Ułamki zwykłe – zadania utrwalające. 

- rozwiązać z podręcznika zadanie 7 str.225 

- rozwiązać zadanie 10,11,15,17 i 18 str.226 

Matematyka kl.IV – 8.05.2020 r. 

Temat: Opis prostopadłościanu- ściany, 

krawędzie, wierzchołki. 

- przeczytać informacje z podręcznika str.229 

i 230 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu(Opis prostopadłościanu i sześcianu) 

- w zeszycie pod tematem wypisz własności 

prostopadłościanu i sześcianu 

- wykonaj zadanie 2 str.231(podręcznik) 

- rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad.1,2 i 3 

str.41i42 

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

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadania ze 

str.98,99 i 100. 

Przyroda kl.IV – 8.05. 2020 r. 

Temat: Warunki życia w wodzie. 

- przeczytać temat z podręcznika str. 162-165 

- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu(Jak żyje się pod wodą) 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.101i 

102 

Godzina wychowawcza kl. IV –6.05.2020 r. 

Temat: Czy znasz swój region. 

- zaloguj się na e podręczniki –  i obejrzyj 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/powia

ty_gminy/lomzynski/gmina_przytuly/ 

 

 

Matematyka kl.V – 4.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

„Liczby całkowite”. 

- rozwiązać zadanie 1,4,5,6,7 i 10 str.222 

Matematyka kl.V – 5.05.2020 r. 

Temat: Pole prostokąta i kwadratu. 

- przeczytać informacje z podręcznika str.224 

i przykład 1 str.225 

- wykonać zadanie 1,2,4,5 i 6 str.225 

Matematyka kl.V- 6.05.2020 r. 

Temat: Pole prostokąta i kwadratu – 

rozwiązywanie zadań praktycznych. 

 - rozwiązać zadanie 9,10,11,12 i 13 . 226 

Matematyka kl.V- 7.05.2020 r. 

Temat: Pole równoległoboku i rombu. 

- przeczytać przykład 1,2 i 3 str.228 i 229 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu ( Pole równoległoboku i rombu) 

- w zeszycie narysować równoległobok i 

romb, pod rysunkami zapisać wzory na pola  

- rozwiązać zadanie 1,2,3,4 i 5 str.220 

Matematyka kl.V – 8.05.2020 r. 

Temat: Obliczanie pola równoległoboku i 

rombu. 

- rozwiązać zadanie 6, 7, 11 i 12 str.230 i 231 

Geografia kl. V- 5.05.2020 r. 

Temat: Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni 

lodowej. 

- przeczytać temat z podręcznika str.127-135 

-zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Pustynie. Przyroda pustyni. Pustynie 

lodowe). 

- wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń str. 76-78 
Geografia kl.VI – 8.05.2020 r. 

Temat: Współczesne problemy Ukrainy. 

- przeczytać temat z podręcznika str. 152-159 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Środowisko przyrodnicze i 

gospodarka Litwy i Białorusi) 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze 

str.93,94 i 95. 

-- zróbcie zdjęcia lub skan strony 87 i 90 z 

zeszytu ćwiczeń i proszę przesłać na adres  

polkowskasala3@wp.pl 

 do oceny(do 10.05.2020 r.). 

Geografia kl. VIII- 4.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

„Ameryka Północna i Ameryka Południowa”. 

- przeczytać podsumowanie z podręcznika 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/powiaty_gminy/lomzynski/gmina_przytuly/
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/powiaty_gminy/lomzynski/gmina_przytuly/
mailto:polkowskasala3@wp.pl


 

str.148 

-  rozwiązać ustnie zadania z podręcznika str.149 

i 150 

- wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń str.69 i 70 

-  rozwiązać zadania ze str.89 i 90(zeszyt 

ćwiczeń),  zróbcie zdjęcia lub skan tych stron i 

proszę przesłać na adres  polkowskasala3@wp.pl 

do oceny(do 6.05.2020 r.). 

Matematyka kl. VII –4.052020 r. 

Temat: Obliczanie długości odcinków w 

układzie współrzędnych. 

 - przeczytać przykład 2 z podręcznika str.233 

i zapamiętać informację z ramki 

- rozwiązać zadanie 12i 14 str.233 

- przeczytać przykład 3 z podręcznika str.234 

- rozwiązać zadanie 16 str.234 

Matematyka kl. VII- 5.05.2020 r. 

Temat: Praktyczne zastosowanie twierdzenia 

Pitagorasa. 

 - przeczytać z podręcznika przykład 1 str.235 

 - rozwiązać zadanie 1 str.235 

- przeczytać przykład 2 str. 236 

- rozwiązać zadnie 5 str.236 

Matematyka kl. VII- 6.05.2020 r. 

Temat: Twierdzenie Pitagorasa- 

rozwiązywanie zadań tekstowych. 

- rozwiązać zadanie 6,7 i 8 str.237 

Matematyka kl. VII-7.05.2020 r. 

Temat: Twierdzenie Pitagorasa – zadania na 

obliczanie długości boków trójkąta. 

- rozwiązać zadanie 7,8 i 9 str.232 

Matematyka kl.VII – 8.05.2020 r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań praktycznych z 

zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa.. 

- przeczytać przykład 3 str.237 w podręczniku 

- wykonać zadnie 9,10 i 11 str.238 

Geografia kl. VII –  4.05 2020 r. 

Temat: Wpływ zmian politycznych i 

gospodarczych po 1989 roku na strukturę 

zatrudnienia. 

- przeczytać temat str.184-186 w podręczniku 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.112i 

113 

Geografia kl. VII - 7.05.2020 r. 

Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i 

usług. 

- przeczytać temat w podręczniku str.187-189 

- wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.115 

                                              

                                                  Ks. W. Gromadzki 

Religia kl. IV-6.05. 

 PRZECZYTAJ z podręcznika temat 52: 

„Więzienna cela – moc modlitwy” (ss. 120 – 

121). Zapoznaj się z mapką w lewym górnym 

rogu (s. 120). Obejrzyj krótki film o św. 

Piotrze: 

https://www.youtube.com/watch?v=88YDme

ncgoo 

Dlaczego Piotr został uwięziony? Na czyj 

rozkaz? Dlaczego Herod to czynił? Jakiego 

Religia kl. VI- 6.05. Obejrzyj krótki film: 

https://www.youtube.com/watch?v=2GsTM9ivQ

AY 

Czym jest Ojczyzna dla św. Jana Pawła II? Z 

czego wyrastają pokolenia Polaków? Jakimi 

wartościami kierowali się od wieków Polacy? 

PRZECZYTAJ z podręcznika temat 47: „Życie 

oddane za Boga i Ojczyznę” (ss. 153 – 155). Co 

łączy nas jako Polaków? Co odwzorowuje biało-

czerwona flaga?  Jaka pieśń była hymnem 

mailto:polkowskasala3@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=88YDmencgoo
https://www.youtube.com/watch?v=88YDmencgoo
https://www.youtube.com/watch?v=2GsTM9ivQAY
https://www.youtube.com/watch?v=2GsTM9ivQAY


 

gościa miał w celi apostoł? Czego od niego 

chciał? Jak czuł się Piotr w czasie 

wyprowadzenia z celi? Dlaczego anioł 

uwolnił Piotra? Kto wstawiał się u Boga za 

Piotrem? Jak nazywa się taka modlitwa? Na 

czym polega modlitwa wstawiennicza? Za 

kogo ostatnio się modliłeś? Może odmówisz 

dziesiątek różańca za osobę, z którą siedzisz 

w ławce? WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie 

ćwiczeń ss. 106 – 107. Zwróć uwagę na 

staranne wypełnienie 2. zadania (komiks).  

 

7.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 53: 

„Po krańce ziemi – apostolska misja” (ss. 122 

– 123). Zapoznaj się z mapką w lewym 

górnym rogu (s. 122). Zapamiętaj nazwy 

miast na mapie. Tam posługiwali 

apostołowie. Obejrzyj krótki film: 

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

7Eg 

 Co wiesz już o św. Pawle? W jaki sposób 

Bóg go nawrócił? Jak zmieniło się życie 

Pawła po nawróceniu? Z kim odbywał swoje 

podróże misyjne? Jakie miejsca odwiedził? 

Jeszcze raz pokaż je na mapie. Jakie trudności 

mieli apostołowie? Ile wycierpieli dla Imienia 

Bożego? Czy trudności zniechęciły św. Pawła 

do służby Bogu? Jak Jezus nazywa św. 

Pawła? (Dz 9, 15) Czego uczy Ciebie 

przykład apostoła narodów? WYPEŁNIJ 

polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 108 – 109. 

Przypominam o nadsyłaniu zaległej pracy 

domowej: witold.gromadzki@gmail.com 

Religia kl. V- 6.05.  

PRZECZYTAJ z podręcznika temat 55: 

„Pierwszy pośród Dwunastu – św. Piotr” (ss. 

124 – 125). Obejrzyj krótki film o św. 

Piotrze: 

https://www.youtube.com/watch?v=88YDme

ncgoo 

Co pamiętasz o św. Piotrze? Jakie pytanie 

zadał uczniom Jezus w niedaleko Cezarei 

Filipowej? Jak odpowiedział na nie Szymon? 

Co oznaczała zmiana imienia z Szymon na 

Piotr? Co oznacza imię „Piotr”? Dlaczego 

właśnie takie? Jaką władzę dał Piotrowi? O co 

zapytał Piotra Jezus po swoim 

zmartwychwstaniu? Jak sądzisz, dlaczego 

właśnie tak zapytał? Do jakiego nieodległego 

w czasie wydarzenia nawiązał Jezus? Do 

Polaków przed „Mazurkiem” Dąbrowskiego? 

Czy uczestniczyłeś we Mszy św. w uroczystość 

NMP Królowej Polski w sobotę 2 maja? Czy 

pamiętasz, jak doszło do oddania Polski Matce 

Bożej? Może wywiesiłeś wtedy flagę narodową? 

Czy modlisz się przy grobach żołnierzy, którzy 

oddali życie za Wiarę i Ojczyznę? Czy umiesz 

wskazać takie groby na cmentarzu parafialnym? 

Dlaczego szacunkiem otacza się żołnierzy? Co 

jest ich zadaniem? Dlaczego Polak „ma polskie 

obowiązki”? Jak to należy rozumieć? Czyje to 

słowa: „Jestem Polakiem i mam obowiązki 

polskie”? (odszukaj w internecie) W jaki sposób 

okazujesz miłość do Ojczyzny? Gdzie przez 

wieki Polacy gromadzili i przechowywali swoją 

narodową pamięć? Czy to ma miejsce także 

dzisiaj? WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie 

ćwiczeń ss. 96 – 97. DLA CHĘTNYCH: 

Obejrzyj krótki film o ślubach króla Jana 

Kazimierza: 

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

WA14Zz0tQ 

7.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 48: 

„Tak żyć, żeby nie okazać się zbyt lekkim – 

rzeczy ostateczne” (ss. 156 – 158). Z czego 

składa się człowiek? Czym jest śmierć? Kiedy 

następuje i na czym polega sąd szczegółowy? Co 

jest kryterium oceny człowieka na sądzie 

szczegółowym? Do kogo jest on porównany? Co 

dokonuje się po sądzie szczegółowym? Co jest 

niebo? Na czym polega? Co jest źródłem 

szczęścia w niebie? Co to jest piekło? Na czym 

polega? W jakim stanie człowiek trafia do 

piekła? Czy Bóg skazuje na piekło? Czego 

konsekwencją jest piekło? Czy Bóg może 

uwolnić od piekła? Dlaczego Bóg dopuszcza 

pójście człowieka do piekła? Co to jest czyściec? 

Dlaczego trzeba przejść czyściec? Jaki jeszcze 

będzie sąd, oprócz tego po śmierci? Kiedy on się 

dokona? Z czym się wiąże Sąd Ostateczny? Jak 

nazywa się wspólnota, w której dojrzewamy do 

życia wiecznego? Z jakich 3 stanów się składa? 

Co czynią święci w niebie dla nas? Czy jest 

jakaś możliwość pomocy żyjących dla tych, 

którzy przeszli próg śmierci? Czym rózni się sąd 

szczegółowy po śmierci od Sądu Ostatecznego? 

(Zapamiętaj, s. 158) WYPEŁNIJ polecenia w 

zeszycie ćwiczeń ss. 98 – 99. DLA 

CHĘTNYCH: Napisz życiorys swojego 

świętego patrona. Na kartkach – zdjęcie – 

https://www.youtube.com/watch?v=AezahTJf7Eg
https://www.youtube.com/watch?v=AezahTJf7Eg
mailto:witold.gromadzki@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=88YDmencgoo
https://www.youtube.com/watch?v=88YDmencgoo
https://www.youtube.com/watch?v=z-WA14Zz0tQ
https://www.youtube.com/watch?v=z-WA14Zz0tQ


 

czego powołał Piotra? Na czym polegało 

odtąd życie Piotra? Kim jest papież? Czy 

pamiętasz, że ty także jesteś apostołem 

Chrystusa? Czy Jezus jest z Ciebie 

zadowolony? Co uczynisz, by był 

zadowolony? WYPEŁNIJ: w zeszycie 

ćwiczeń zadania ss. 112 – 113. Naucz się 

zadań z ćw. 3 (s. 112). 

7.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 56: 

„Z Ewangelią do pogan – św. Paweł” (ss. 126 

– 127). Obejrzyj krótki film: 

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

7Eg 

Co już wiesz o św. Pawle? Czego nauczył się 

w rodzinnym domu? Czego nauczył się od 

Gamaliela w Jerozolimie? Co stało się pod 

Damaszkiem? Dlaczego Jezus mówi, że 

Szaweł prześladuje Jego, a nie tylko 

chrześcijan? Czym jest Kościół? Dlaczego 

Jezus identyfikuje się ze swoim Kościołem? 

Gdzie mieszkał Ananiasz? Jaka była reakcja 

chrześcijan w Damaszku? Jak Jezus nazywa 

Pawła? Czym ma się stać? Co stało się z 

Szałem po chrzcie? Co oznacza zmiana 

imienia z Szaweł na Paweł? Jak często starasz 

się bronić swojej wiary wobec innych ludzi? 

Dalczego to czynisz? Co robisz, by inni 

ludzie lepiej czcili prawdziwego Boga? Czy 

modlisz się o liczne i święte powołania do 

służby kapłańskiej i misyjnej? Może sam 

myślałeś o służbie kapłańskiej lub misyjnej? 

WYPEŁNIJ polecenia w zeszycie ćwiczeń ss. 

114 – 115. Zwróć szczególną uwagę na 

napisanie listu z zad. 4 (s. 115). Przypominam 

o nadsyłaniu zaległej pracy domowej: 

witold.gromadzki@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

witold.gromadzki@gmail.com 

Przypominam o nadsyłaniu zaległej pracy 

domowej. 

Religia kl. VII- 6.05.  

Obejrzyj krótki film (10 minut): 

https://www.youtube.com/watch?v=paMuf3xHo

Wk 

PRZECZYTAJ z podręcznika temat 39: 

„Królewskie insygnia z drewna i skóry. Św. 

Jadwiga królowa” (ss. 127 – 129). Jaka była 

sytuacja polityczna w Polsce? Skąd pochodziła 

Jadwiga? Jak trafiła do Polski? W jakich 

okolicznościach nastąpiło jej zamążpójście? Co 

uczyniła św. królowa dla Polski i Kościoła? 

Dlaczego została kanonizowana? Która z cech 

św. Jadwigi zrobiła na Tobie szczególne 

wrażenie? Którą chciałbyś dla siebie? Czy jesteś 

w stanie wyrzec się własnych zachcianek dla 

dobra innych? Jak często modlisz się przed 

podjęciem decyzji? Czy wprowadzasz w swoim 

środowisku ład i porządek, czy przeciwnie – 

destabilizację i podziały? Co czynisz ze względu 

na większą chwałę Boga? 

7.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 40: 

„Rzeczpospolita Obojga Narodów krajem 

tolerancji religijnej” (ss. 130 – 132). Dlaczego w 

Polsce pojawiły się różne religie i wyznania? 

Kiedy to się stało? Jakie mieli w Rzeczpospolitej 

innowiercy? Co to jest tolerancja? Czy Bóg chce 

wielu religii? Jakie mamy obowiązki w stosunku 

do innowierców, pamiętając o słowach Pana 

Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie 

narody…”? Na czym powinna polegać tolerancja 

religijna? Co oznacza ona wobec człowieka, 

wyznającego inną religię czy posiadającego inne 

wyznanie? Co tolerancja oznacza wobec 

poglądów różnych od katolickich? Czy oznacza 

ich akceptację? W jakim sensie tolerancja 

religijna gwarantuje pokój społeczny? Dlaczego 

jesteś dumny ze swojej religii? 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). Przypominam o nadsyłaniu zaległej pracy 

domowej: witold.gromadzki@gmail.com 

Religia kl. VIII- 6.05. Obejrzyj film: 

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

Sk 

 PRZECZYTAJ z podręcznika temat 38: „Św. 

Benedykt i benedyktyni” (ss. 125 – 127). Kim 

był św. Benedykt z Nurski? Jak doszło do 

powstania wspólnoty benedyktyńskiej? Dlaczego 

https://www.youtube.com/watch?v=AezahTJf7Eg
https://www.youtube.com/watch?v=AezahTJf7Eg
mailto:witold.gromadzki@gmail.com
mailto:witold.gromadzki@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=paMuf3xHoWk
https://www.youtube.com/watch?v=paMuf3xHoWk
mailto:witold.gromadzki@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=oryThFGh_Sk
https://www.youtube.com/watch?v=oryThFGh_Sk


 

ułożył regułę życia wspólnego? Podaj kilka 

przykładów reguły św. Benedykta. Czyim 

dziełem są zakony? Dlaczego Duch Św. tworzy 

zakony? Dlaczego Bóg daje zakony Kościołowi i 

światu? Co mnisi dali Europie i światu? (s. 127) 

Jakie formy działalności prowadzą dzisiaj 

benedyktyni z Tyńca 

(http://opactwotynieckie.pl/)? 

Czy byłeś kiedyś u benedyktynów w Tyńcu? 

DLA CHĘTNYCH: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jpw6Y2YoT

n4 

7.05. PRZECZYTAJ z podręcznika temat 39: 

„Rozłam w Kościele. Schizma wschodnia” (ss. 

128 – 130). Kiedy doszło do zerwania jedności 

między Wschodem i Zachodem w Kościele? Co 

było powodem? Dlaczego trzeba tutaj mówić o 

procesie? Co przypieczętowało schizmę? Jakie 

są różnice między Kościołem prawosławnym 

(wschodnim) a Kościołem katolickim 

(zachodnim) (s. 128)? Kiedy zdjęto ekskomuniki 

i kto tego dokonał? Czy Kościół prawosławny w 

Rosji miał w tym swój udział? Wymień działania 

Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan? Na ile 

te działania są zgodne z wolą Chrystusa? Co 

łączy Kościół katolicki i prawosławny (s. 130)? 

Jaka jest różnica między obrazem a ikoną? DLA 

CHĘTNYCH: Podłoże: 1. kulturowe: 

https://www.youtube.com/watch?v=0g7Cja8fKr

4 

2. społeczne: 

https://www.youtube.com/watch?v=qr9N8jLDed

0 

3. dogmatyczne: 

https://www.youtube.com/watch?v=sMMCJcI8

X-A 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). Przypominam o nadsyłaniu zaległej pracy 

domowej: witold.gromadzki@gmail.com 

p. A.  Kaliszewska 

 

Język angielski kl. IV –05.05.20 

klasa 4." All about sharks". Przeczytaj tekst 

na str.64 w zeszycie ćwiczeń i wykonaj ćw. 

1,2,3,4 na tejże stronie. Obejrzyj film " Wild 

animals names". Ćwicz wymowę. 

klasa 8." Zdrowe czy nie zdrowe?" Wykonaj 

ćw. 24 na str.85 w zeszycie ćwiczeń. 

Przetłumacz wszystkie wyrazy. 

Język niemiecki kl. VII – 04.05.20 

" Um wie viel Uhr?'. Posłuchaj dialogów Cd 43 i 

wykonaj ćw. 9a na str.89 w podr.  oraz ćw. 7 na 

str.89 . 

06.05.20 

".Rutynowe czynności. "Naucz się słownictwa 

ze str. 90-91 w podr.Posłuchaj dialogów ćw. 

14,15 str.93 Użyj płyty CD 45,46. 

http://opactwotynieckie.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=Jpw6Y2YoTn4
https://www.youtube.com/watch?v=Jpw6Y2YoTn4
https://www.youtube.com/watch?v=0g7Cja8fKr4
https://www.youtube.com/watch?v=0g7Cja8fKr4
https://www.youtube.com/watch?v=qr9N8jLDed0
https://www.youtube.com/watch?v=qr9N8jLDed0
https://www.youtube.com/watch?v=sMMCJcI8X-A
https://www.youtube.com/watch?v=sMMCJcI8X-A
mailto:witold.gromadzki@gmail.com


 

https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_
pM 

7.05.20 

" Zwierzeta". Przeczytaj e-mail i wybierz 

poprawne odpowiedzi. ćw. 4 str.65 w 

zeszycie ćwiczeń. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5 na 

str.66 w zeszycie ćwiczeń. 

08.05.20 

" Martin"s e-mail". Przeczytaj ćw.6 na str.102 

w podr. i wykonaj ćw. 7 na str.102. Powtórz 

słownictwo na str.103 w podr. 

Język angielski kl. V( grupa2) -04.05.20 

Revision. Unit6. Przeczytaj teksty ćw. 9 str 91 

w podr. i wykonaj ćw. 10 na str.91. 

Rozwiązanie proszę wysłać do oceny na adres  

: allakaliszewska@wp.pl 

07.05.20 

" Going places". Naucz sie słówek ( 

czasowniki) Lesson7.1. na str.103 w 

podręczniku oraz wykonaj ćw. 8 na str.95 w 

podr. Rozwiązanie zapisz do zeszytu. 

08.05.20 

" Going places". Środki trasportu. Zapoznaj 

się ze słownictwem ćw.1.2 na str. 95 w podr.i 

wykonaj ćw. 3 na str.95 w podr. Naucz się 

słowek Lesson 7.1 str.103 w podr. Obejrzyj 

film" Transportation". Powtarzaj słówka za 

lektorem , ćwicz wymowę. 
https://www.youtube.com/watch?v=5-
DeiXPJ3H8 

Język angielski kl. VI – 6.05.20 

" The popcorn". Przeczytaj dialog na str. 84 w 

podr. i wykonaj ćw.1 na str.84 oraz ćw. 3,5 na 

str.85. Rozwiązanie zapisz do zeszytu. 

07.05.20 

" Słownictwo zwiazane z gotowaniem". 

Obejrzyj film " Cooking verbs". Powtarzaj 

słówka za lektorem, ćwicz 

wymowę.Przeczytaj dialog na str.86 podr. 

Naucz się wyrazów ćw.2 na str.86 oraz 

wykonaj ćw. 3 na str.86. ( zapisz do zeszytu). 
https://www.youtube.com/watch?v=4YB-
y4hakN8 

08.05.20 

Preferencje." Przeczytaj  tekst na str.87 w 

podr., wykonaj ćw. 5 na str.87. przetłumacz 

wyrazy ćw.4 str.87 .Rozwiązanie zapisz do 

zeszytu. 

 

klasa 2 ".Jedzenie i picie." Powtórzenie. 

Wykonaj ćw. 1,2 z kart pracy na str.7. Powtórz 

słownictwo do danego tematu. 

 

Język niemiecki kl. VIII – 07.05.20 

 

" Czasownik modalny" durfen". Zapoznaj się z 

odmianą czasownika " durfen" na str. 141 (8). i 

wykonaj ćw. 19 na str.82 w zeszycie ćwiczeń 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_pM
https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_pM
mailto:allakaliszewska@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=5-DeiXPJ3H8
https://www.youtube.com/watch?v=5-DeiXPJ3H8
https://www.youtube.com/watch?v=4YB-y4hakN8
https://www.youtube.com/watch?v=4YB-y4hakN8


 

p. M. Chrostowska 

 
Historia kl. IV  
Temat: Pilecki i Inka – „żołnierze niezłomni”. 

•Przeczytajcie temat w podręczniku na s. 132 

i wykonajcie polecenia w zeszycie ćwiczeń.  

Historia kl.V 

Temat: Próby zjednoczenia Polski. 

•Przeczytajcie temat w podręczniku s.198 i 

wykonajcie polecenia w zeszycie ćwiczeń.  

Historia kl.VI 
Temat:  Ćwiczenia powtórzeniowe – Wielkie 

odkrycia geograficzne. 

•Drodzy uczniowie opracowaliśmy już 

wszystkie zagadnienia z historii. Będę wam 

przesyłać materiał powtórzeniowy z  

poszczególnych tematów w formie karty 

pracy. 

•Przeczytajcie temat o wielkich odkryciach 

geograficznych i wykonajcie dołączone 

zadania i przyślijcie na mój email 

mchrostowska0@gmail.com 

Historia kl. VII 

Temat: Walka o granicę wschodnią. 

•Przeczytajcie temat w podręczniku s. 222 i 

wykonajcie polecenia w zeszycie ćwiczeń. 

Historia  kl. VIII  

Temat: Polska w latach 90. XX wieku. 

•Przeczytajcie temat w podręczniku s. 248 i 

wykonajcie polecenia w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

p. M. Tomasiewicz  

J. Angielski kl. V- 05.05.20 

TEMAT:  Tłumaczenie zdań - utrwalenie 

słownictwa 

Przetłumacz poniższe zdania ( zostały 

zaczerpnięte ze stron 100-101 z podręcznika) 

odpowiedzi prześlij mailem ( nie na ocenę) do 

07.05  do godz 19tej 

The journey was difficult and dangerous. 

Lewis arrived at the South Pole.  

I'd like a ticket to London. 

What time does the train leave? 

J. Angielski kl. V – 06.05.20 

TEMAT: Utrwalamy słownictwo - buying 

tickets. 

Z workbooka na stronie 63 wykonaj 

ćwiczenia 1,3,4- możesz przesłać odpowiedzi 

mailem do 07.05 do godz 19tej, ćwiczenia nie 

są na ocenę. 

J. Angielski kl. V – 07.05.20 

TEMAT:  Edmund Hillary - explorer - praca z 

tekstem. 

Workbook strona 64 wykonaj  ćwiczenie 3  

słowniczek: explorer - badacz, expedition - 

wyprawa, heavy - ciężki, take a photo - zrobić 

Technika kl. IV- 04.04.20 

TEMAT: Narzędzia do obróbki drewna. 

podręczni str. 110 przeczytaj notatkę o 

narzędziach, w zeszycie wypisz ich nazwy  a 

także nazwy elektronarzędzi. Odpowiedz na 

pytanie : jak możemy łączyć elementy 

drewniane? 

 

Technika kl. V- Karta pracy w załączniku. 

 

Technika kl. VI- Karta pracy w załączniku. 

 
Godzina Wychowawcza kl. VII- 07.05.20 

Temat: Jak budować  szczęście? (karta pracy w 

załączniku) 

mailto:mchrostowska0@gmail.com


 

zdjęcie 

J. Angielski kl. VIII- 04.05.20 

TEMAT: Sign language course - 

wyszukiwanie informacji w tekście. 

Przeczytaj tekst w podręczeniu ćw. 2 str 90. 

Znajdź w nim przykład zdania w stronie 

biernej z will. Wykonaj zadanie 3 - 

odpowiedz na 3 pytania. 

J. Angielski kl. VIII- 05.05.20 

TEMAT:  Passive with will - strona bierna z 

will 

Z podręcznika na stronie 90 wykonaj zadania: 

5 - należy uzupełnić luki czasownikiem w 

stronie biernej  oraz 7 - ułóż zdania z 

rozsypani o sobie ( należy coś do nich dodać). 

Odpowiedzi prześlij mailem do 06.05 do 

godz. 19tej ( nie na ocenę). 

J. Angielski kl. VIII – 06.05.20 

TEMAT: Advertising - ćwiczenia ze słuchu 

podręcznik str. 91 ćwiczenie 2 i 3, po 

zalogowaniu się na edesk.pearson.pl  spróbuj 

wysłuchać nagrań 3.32 i 3.33 na ich 

podstawie uzupełnij luki w zdaniach 1-8 w 

zadaniu 2 ( nowe słówka np commercials, 

flyer etc są wyjaśnione w słowniczku). W 

zadaniu 3  należy dopasować 5 wysłuchanych  

reklam do produktu od a do h( 3 produkty nie 

będą pasowały do żadnej reklamy). Nie jest to 

na ocenę. 

J. Angielski kl. VIII- 07.05.20 

TEMAT: Wyszukiwanie informacji w tekście 

słuchanym. 

Podręcznik strona 91 zadanie 5, wysłuchaj 

nagrania 3.34 są to  4 krótkie dialogi i 

wybierz poprawną odpowiedz do pytań od 1 

do 4. Pamiętaj, że możesz usłyszeć wszystkie 

odpowiedzi, ale tylko jedna pasuje do pytania. 

J. Angielski kl. VII – 06.05.20 

TEMAT: Stopień wyższy i najwyższy 

przymiotników. 

Workbook strona 78 wykonaj ćwiczenie 1 ( 

należy wstawić stopień wyższy lub 

najwyższy) oraz ćwiczenie 4. 

J. Angielski kl. VII – 07.05.20 

TEMAT: Kto wymyślił centra handlowe?  - 

praca z tekstem 

Przeczytaj tekst z ćwiczeń  na stronie 79, 

wykonaj ćwiczenia 1,2,3. Zdjęcie prześlij 

mailem do 08.05 do godz 14tej. PRACA NA 

OCENĘ 



 

Słowniczek: trolley - wózek na zakupy, 

escalator - winda, counter -  lada, chore - 

robota, zajęcie. 

 

p. E. Sacha 
 

Muzyka kl.IV -08.05.20 

Temat:: Elementy dzieła muzycznego – 

melodyka.  

Zaloguj się na stronie epodręczniki.pl.  

Zapoznaj się z udostępnionym materiałem  i 

do 8.05.2020 r. wykonaj ćwiczenia z tego 

tematu. 

Muzyka kl. V- 05.05.20 

Temat: Wiosenne wariacje – wszystko wokół 

śpiewa i gra. 

Podręcznik s. 101 – 102. Naucz się wiersza s. 

101. Wykonaj polecenie nr 1 s. 102. W 

zeszycie wykonaj polecenie nr 6 s. 102. Zrób 

zdjęcie  i wyślij do nauczyciela przedmiotu do 

Muzyka kl. VI- 06.05.20 

Temat: Majowe śpiewanie – cechy oberka. 

Zaloguj się na epodręczniki.pl i   zapoznaj się 

z udostępnionym materiałem.  

Wykonaj polecenie nr 1 i 2. Odpowiedź 

zapisz w zeszycie. Zrób fotografię 

odpowiedzi i prześlij do nauczyciela 

przedmiotu do 13.05.2020r. 

Muzyka kl. VII -4.05.2020 

Temat: Instrumenty elektroniczne XX wieku. 

Przeczytaj w podręczniku s. 100 – 101.  

Posłuchaj: wersji elektronicznej utworu 

https://www.youtube.com/watch?v=91EGQN

TjE1Ui orkiestrowej 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6

G84. 

W zeszycie napisz notatkę o instrumentach 

elektronicznych XX wieku. Które z 

przedstawionych wersji w/w utworu Ci  się 

bardziej podoba i dlaczego? 

Zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij do 

nauczyciela przedmiotu do 8.05.2020r.  

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII-  

Temat: Pomoc tonącym – przyczyny utonięć. 

Przeczytaj w książce temat i odpowiedz na 

pytania 1-5 pod tematem. Zrób zdjęcie 

odpowiedzi i prześlij do nauczyciela 

przedmiotu do 8.05.2020r.  

Dla utrwalenia wiadomości obejrzyj film – 

Plastyka kl. IV- 04.05.20 

Temat: Malowanie punktami – nowa technika 

malarstwa impresjonistów 

Zaloguj  się na epodręczniki.pl,  zapoznaj się z 

udostępnionym materiałem          i wykonaj 

zadania z tego tematu do 13.05.2020 r.  

Inspirując się techniką dywizjonizmu i 

pointylizmu, z dostępnych ci materiałów stwórz 

rodzaj mozaiki o dowolnej fakturze i tematyce. 

Możesz wykorzystać fragmenty z kolorowego 

bloku albo czasopism, plastelinę, kawałki krepy i 

bibuły, sznurki lub nici, itp. Zrób zdjęcie swojej 

pracy i prześlij do nauczyciela przedmiotu do 

13.05.2020r. 

Plastyka kl. V -08.05.20 

Temat: Symetria i rytm w architekturze.  

Temat z podręcznika s. 63 – 65 oraz 

https://slideplayer.pl/slide/13974814/.  

Napisz w zeszycie notatkę o rytmie i symetrii w 

architekturze.  

Plastyka kl. VI – 4.05.2020 

Temat:   Bogactwo ornamentu na przestrzeni 

dziejów. 

Przeczytaj w podręczniku s. 90 – 93 oraz zaloguj 

się na https://epodreczniki.pl 

  i zapoznaj się z udostępnionym materiałem. Na 

podstawie przedstawionego materiału napisz  w 

zeszycie notatkę o historii ornamentu i jego 

wpływu na kulturę. Zrób zdjęcie notatki i 

prześlij do nauczyciela przedmiotu do 

8.05.2020r. 

Plastyka kl. VII- 06.05.20 

Temat: Teatr plastyczny, performance. 

Przeczytaj w podręczniku s. 80 - 82 i w zeszycie 

odpowiedz na pytania ze s. 82. 

Zrób zdjęcie  odpowiedzi i prześlij do 

nauczyciela przedmiotu do 13.05.2020r.  

Godzina wychowawcza kl. V- 04.05.20 
Temat: Poznajemy systemy alarmowe.  

Obejrzyj prezentację – link 

https://slideplayer.pl/slide/433869/. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=91EGQNTjE1U
https://www.youtube.com/watch?v=91EGQNTjE1U
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
https://epodreczniki.pl/
https://slideplayer.pl/slide/433869/


 

link 

http://www.policja.pl/ftp/filmy/Jak_udzielic_

pomocy_tonacemu.mp4 

 

p. M. Mrozek 
 

Biologia kl. VI  - 4.05.2020r. 

Temat: Rozmnażanie się i rozwój ptaków. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.122-124; 

- rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń (zad. 7-9 

str. 100-101); 

 - wykonaj krótką notatkę w zeszycie 

(wyjaśnij pojęcie stałocieplność, podaj 

przystosowania  ptaków do lotu, rozmnażanie 

i rozwój ptaków). 

Biologia kl. V- 8.05.2020r. 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 

i umiejętności z działu; „Tkanki i organy 

          roślinne”. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 110-111; 

- wykonaj zadanie z zeszytu ćwiczeń zad.1-5 

str.77-78; 

- informacje na temat sprawdzianu wyślę 

wam na email; 

- dla chętnych polecam rozwiązanie zadań 

interaktywnych ze strony:  

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

wewnetrzna-roslin/D1TQ3F9Cj 

Biologia kl. VIII - 8.05.2020r. 

Temat: Obieg materii oraz przepływ energii w 

ekosystemie. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.125-128; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (narysuj 

schemat obiegu materii i przepływu energii                    

w ekosystemie, narysuj piramidę ekologiczną 

i podpisz poziomy); 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-7 str. 

75-77. 

Biologia kl. VII - 4.05.2020r. 

Temat: Budowa i rola układu nerwowego. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 173-176; 

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

88-89; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (przedstaw na 

schemacie podział układu nerwowego  

  ze wzgl. na budowę i działanie, wyjaśnij co to 

neuron, narysuj i opisz budowę neuronu). 

Biologia kl. VII - 5.05.2020r. 

Temat: Budowa i znaczenie ośrodkowego układu 

nerwowego. 

- przeczytaj tekst z podręcznika str. 177-180; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (przedstaw z 

czego się składa ośrodkowy układ nerwowy,  

  wymień funkcje mózgu, pnia mózgu,  

móżdżku, rdzenia kręgowego); 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-5 str.90-

91; 

- dla chętnych polecam stronę: 

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

nerwowy/D10MW9iVy 

 

 

p. B. Eska 
 

Chemia kl. VII– 05.05.2020r. 

Temat: Tlenki metali i niemetali. 

- podręcznik str.196 – 201, 

- zeszyt ćwiczeń str. 102, 103, 

- film do obejrzenia 

https://www.youtube.com/watch?v=VzK5uW

1zOpQ 

Chemia kl. VII – 08.05.2020r. 

Chemia kl. VIII –  05.05.2020r. 

Temat: Powtórzenie materiału z działu: 

Pochodne węglowodorów. 

- podręcznik str.186,187, 

- zeszyt ćwiczeń str.107,108 – uzupełnianie kart 

pracy, 

- zaloguj się na e podręczniki 

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

http://www.policja.pl/ftp/filmy/Jak_udzielic_pomocy_tonacemu.mp4
http://www.policja.pl/ftp/filmy/Jak_udzielic_pomocy_tonacemu.mp4
https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/D1TQ3F9Cj
https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/D1TQ3F9Cj
https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy
https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy
https://www.youtube.com/watch?v=VzK5uW1zOpQ
https://www.youtube.com/watch?v=VzK5uW1zOpQ
https://epodreczniki.pl/a/pochodne-weglowodorow---podsumowanie/D1Bmcu12D


 

Temat: Tlenki – wzory sumaryczne, 

strukturalne i nazwy związków chemicznych. 

- rozwiązujemy zadania z podręcznika str.201 

– zadanie 1, 2 i 3, 

- film do obejrzenia 

https://www.youtube.com/watch?v=yz6koN7

g1II, 

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

Pmc4m3g 

weglowodorow---podsumowanie/D1Bmcu12D 

Chemia kl. VIII – 08.05.2020r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań z działu: 

Pochodne węglowodorów. 

- rozwiązywanie zadań z podręcznika str.188, 

- rozwiązania zapisujemy w zeszycie – 

sprawdzamy z podanymi rozwiązaniami na 

str.254 i 255. 

 

p. S. Modzelewski 

 

Wdżwr, kl. VII - 4 maja2020r.  

Temat: Czas oczekiwania.  

Proszę zapoznać się z prezentacją o przebiegu 

ciąży.  

 

Wos,  kl. VIII-4 maja 2020r. 

Temat : Organizacje międzynarodowe. 

Podręcznik strony 168-173. Proszę zapoznać się 

tematem w podręczniku i następnie w zeszycie 

odpowiedzieć na pytania: 

1 Co to jest  polityka zagraniczna?   

2. Wyjaśnij, kim są ambasadorzy i konsulowie, 

wymień ich zadania ( po 3 przykłady). 

3.Kiedy powstała ONZ, jakie są jej główne 

zadania ( wymień 3)? 

4. Jakie państwa tworzą Radę Bezpieczeństwa 

ONZ , co jest jej głównym zadaniem? 

Odpowiedzi przyślijcie na adres  

smodzelewski@interia.pl 

6 maja 2020r 

Temat : Organizacje międzynarodowe. 

Tutaj macie kilka informacji na temat Paktu 

Północnoatlantyckiego. 

Państwa członkowskie NATO Najważniejsze 

organy NATO • od 1949 r. – Belgia, Dania, 

Francja, Holandia, Islandia, Kanada, 

Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Stany 

Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy • od 

1952 r. – Grecja, Turcja • od 1955 r. – Niemcy • 

od 1982 r. – Hiszpania • od 1999 r. – Czechy, 

Polska, Węgry • od 2004 r. – Bułgaria, Estonia, 

Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia • 

od 2009 r. – Albania, Chorwacja • od 2017 r. – 

Czarnogóra  

Rada Północnoatlantycka – w jej skład wchodzą 

reprezentanci wszystkich państw członkowskich 

w randze ambasadora, sekretarz generalny Paktu 

oraz przedstawiciele Komitetu Wojskowego i 

innych agencji NATO.  

Sekretarz generalny – przewodniczący Rady 

Północnoatlantyckiej, Komitetu Planowania 

Obrony, Grupy Planowania Nuklearnego oraz 

innych komitetów. Sekretarza generalnego 

https://www.youtube.com/watch?v=KnP-Pmc4m3g
https://www.youtube.com/watch?v=KnP-Pmc4m3g
https://epodreczniki.pl/a/pochodne-weglowodorow---podsumowanie/D1Bmcu12D
mailto:smodzelewski@interia.pl


 

wybierają państwa członkowskie. Reprezentuje 

on sojusz w stosunkach zewnętrznych. Ma także 

prawo do prowadzenia mediacji między 

państwami członkowskimi.  

Komitet Wojskowy – to najważniejszy organ 

władzy wojskowej sojuszu. Składa się z szefów 

sztabów reprezentujących armie państw 

członkowskich. Komitet przedkłada władzom 

politycznym propozycje dotyczące podjęcia 

określonych działań. Prowadzi także współpracę 

z państwami partnerskimi NATO. Komitet 

odpowiada przed Radą Północnoatlantycką, 

Komitetem Planowania Obrony i Grupą 

Planowania Nuklearnego. 

 Międzynarodowy Sztab Wojskowy – wspomaga 

w pracach Komitet Wojskowy oraz czuwa nad 

realizacją jego decyzji. W jego skład wchodzą 

wojskowi z państw członkowskich oraz 

pracownicy z personelu pomocniczego 

 Podręcznik strony 168-173. Proszę zapoznać się 

tematem w podręczniku i następnie w zeszycie 

odpowiedzieć na pytania: 

Zadanie 1 strona 172 w podręczniku , 

Zadanie 6 strona 173 w podręczniku, 

 Wymień 3 inne organizacje do których należy 

Polska. 

Odpowiedzi przyślijcie na adres  

smodzelewski@interia.pl 

 

p. K. Tarasko 

04.05 (poniedziałek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Objętość prostopadłościanu. 

Przeczytaj temat w podręczniku str. 221-224 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.225 (podręcznik). 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Złożone zadania, także osadzone w kontekście praktycznym. 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.189 Sprawdź czy potrafisz  (podręcznik)  

 

Kl. VIII Informatyka 

Temat: Korzystanie z map internetowych, transpozycja tabel w arkuszu kalkulacyjnym 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VII Informatyka 

Temat: Kopiowanie i wklejanie różnych obiektów za pomocą Schowka, stosowanie stylów, 

tworzenie spisu  

mailto:smodzelewski@interia.pl
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/


 

treści obszernego dokumentu. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Blaski i cienie internetu https://epodreczniki.pl/ 

 

05.05 (wtorek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Jednostki objętości i pojemności oraz ich zamiana. 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.226 (podręcznik). 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Złożone zadania osadzone w kontekście praktycznym – podsumowanie. 

https://epodreczniki.pl/   

 

W zeszycie zadania ze str.190-192 Sprawdź czy potrafisz  (podręcznik)  

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Blaski i cienie internetu 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat:  Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Prądnica prądu przemiennego jako źródło 

energii elektrycznej 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Zrobić notatkę podręcznik str 152-155 

 

Przeczytać temat oraz doświadczenie nr1 str 155 

 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Energia potencjalna i energia kinetyczna. 

https://epodreczniki.pl/ 

Zrobić notatkę podręcznik str 211-215 

 

W zeszycie zadania ze str.215 nr 1 i 2 nr 3 i 4  (podręcznik)(pisemnie) 

 

06.05 (środa)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Objętość prostopadłościanu, w tym sześcianu i prostopadłościanu, którego podstawą jest 

kwadrat. 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.227 (podręcznik). 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Pola wielokątów – powtórzenie. 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.193 nr 3 nr 4 nr 5  (podręcznik)  

 

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


 

Kl. IV Informatyka 

Temat: Nie tylko Excel – arkusz kalkulacyjny Apache OpenOffice Calc 

https://epodreczniki.pl/ 

 

07.05 (czwartek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Obliczanie objętości prostopadłościanu, w tym zadania praktyczne. 

https://epodreczniki.pl/ 

Ćwiczenia ze str.64-65 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Obliczania pól trójkątów, czworokątów, niektórych wielokątów foremnych  - 

powtórzenie. 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.194-195 nr 10 nr 12 nr 14 nr16  (podręcznik)  

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat: Fale elektromagnetyczne. 

https://epodreczniki.pl/ 

Zrobić notatkę podręcznik str 156-164 

Przeczytać temat w podręczniku. 

W zeszycie zadania ze str.164nr 1 i 2  (podręcznik)(pisemnie) 

 

08.05 (piątek)  

Kl. VI matematyka 

Temat: Objętość prostopadłościanu, gdy dane wyrażone są w różnych jednostkach. 

https://epodreczniki.pl/ 

Ćwiczenia ze str.66-67 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Obliczania pól trójkątów, czworokątów, niektórych wielokątów foremnych  - 

powtórzenie. 

https://epodreczniki.pl/ 

W zeszycie zadania ze str.197-198 nr 24 nr 27 nr 28 nr30  (podręcznik)  

 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Energia potencjalna i energia kinetyczna – rozwiązywanie zadań. 

https://epodreczniki.pl/ 

Przeczytać temat podręcznik str 211-215 

W zeszycie zadania ze str.215 nr 5 i 6 nr 7 i 8 i 9  (podręcznik)(pisemnie) 

 

Informatyka Klasa VI 

Temat: Ćwiczenia z matematyki w Akademii Khana 

https://epodreczniki.pl/ 
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