
 

Religia kl. 1 – p. A. Domurat 9.06.20 

Temat:  Z Panem Jezusem idziemy przez wsie 

i miasta – Boże Ciało. 

Pokoloruj rysunek str. 97. 

Edukacja wczesnoszkolna – muzyka kl. I p. 

E. Sacha 1.06.20 

Edukacja plastyczna –8.06.20 

Temat:  Śpiewanie piosenki „Podróże małe i 

duże”  

Pośpiewaj piosenkę - 

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

PzJ4 

J. angielski – p. M. Tomasiewicz  

TEMAT: Utrwalamy pisownię nz=azw 

zwierząt,=. 

Po zalogowaniu się na e Desk i wybraniu 

zeszytu ćwiczeń New English Adventure 

wybierz zeszyt ćwiczeń i stronę 85. Z unitu 

My party wykonaj ćwiczenia 1,2, 3. 

Edukacja wczesnoszkolna klasa I– p. B. 

Mieczkowska 

Poniedziałek 

Podręcznik cz.5, str. 56,57.Przeczytaj tekst , 

odpowiedz  ustnie na pytania pod tekstem. 

Edukacja matematyczna- zagraj w gry 

edukacyjne np. matematyczne zoo- poćwicz 

dodawanie i odejmowanie  w zakresie 20. 

Wtorek 

Podręcznik str.58, naucz się na pamięć  

wiersza pt.”  Przyjście lata  „- tylko zwrotek 

ze str.58- na ocenę .Recytacja w piątek po 

godz. 18:00 lub w sobotę po godz. 16:00. 

Edukacja matematyczna ćwiczenia-  str. 61. 

Środa 

Edukacja polonistyczna –podręcznik  ze 

str.60- ćwiczenie 2 – odrób w zeszycie 

przedmiotowym. 

W matematycznych kartach pracy str. 70. 

Piątek 

Edukacja polonistyczna – napisz w zeszycie 

przedmiotowym: swoje imię , nazwisko oraz 

adres zamieszkania. 

  Edukacja matematyczna ćwiczenie  : str.68. 

 

Pozdrawiam Was serdecznie  

Wasza wychowawczyni B. Mieczkowska 

Religia kl. 2 – p. A. Domurat  8.06.20 

Temat: Boże Ciało – z Panem Jezusem 

idziemy przez życie. 

Pokoloruj rysunek str.100 

J. angielski- p. A. Kaliszewska – 8.06.20 

" What"s he wearing?". Obejrzyj 

film.Powtarzaj za lektorem słówka, ćwicz 

wymowę. Wykonaj ćw. 5,6,7,8 na str.61 w 

zeszycie ćwiczeń. 
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWy
rQ 

10.06.20 

Ubrania. Utrwalenie słownictwa. Powtórz 

słówka do tematu. Narysuj w zeszycie 6 

części garderobu, podpisz po angielsku. 

Wykonaj ćw.  10,11,12 na str.62-63  w 

zeszycie ćwiczeń. 

Edukacja wczesnoszkolna klasa II – p. E. 

Ziółek 

Kochani Uczniowie i Rodzice! 

Oto kolejna partia materiału na okres od 8.06. do 

12.06.2020r. 

Poniedziałek 

Przeczytaj tekst w podręczniku "Ciemne 

okulary" Łukasza Wierzbickiego s.48-49. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 w kartach pracy s. 

48-49. 

Wykonaj zadania od 1 do 3 s. 42 karty 

matematyczne. 

Wtorek 

Opowiedz o przygodach bohatera opowiadania 

"Ciemne okulary " 

Wykonaj w kartach pracy s. 50-51 ćwiczenia od 

5 do 10. 

Wykonaj zadania od 4 do 6 s. 43 karty 

matematyczne. 

Środa 

Przeczytaj fragment wiersza "Jasne jak słońce" s. 

50 podręcznik i naucz się go na pamięć. 

Przeczytaj tekst "Ciekawe Kropki" w 

https://www.youtube.com/watch?v=bugTfbGPzJ4
https://www.youtube.com/watch?v=bugTfbGPzJ4
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ


 

podręczniku s. 51. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 s. 52-53 w kartach 

pracy. 

Wykonaj zadania od 1 do 3 s. 44 karty 

matematyczne. 

Piątek 

Przeczytaj tekst "Zwierzęta Australii" - 

podręcznik s. 52. 

Wymień zwierzęta żyjące w Australii. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 w kartach pracy s. 

54-55 

Wykonaj zadania zadania od 4 do 8 s. 45 karty 

matematyczne. 

Drogie Dzieci, utrwalajcie proszę tabliczkę 

mnożenia.Korzystajcie też z e-podręczników. 

Pozdrawiam Was i Waszych rodziców 

serdecznie. 

Wasza wychowawczyni 

 

J. angielski-p. A. Kaliszewska 9.06.20 

" Do you like tennis?. Różne typy sportów. 

Obejrzyj film, powtaraj za lektorem nowe 

słówka, ćwicz wymowę. Przeczytaj dialog na 

str.64 w podreczniku i wykonaj ćw.12 na 

str.65. 
https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYX
mZA 

Religia kl. 3 – p. A. Domurat  8.06.20 

Temat: Biały  tydzień – czas podziękowań 

Panu Bogu i ludziom. 

Edukacja plastyczna – p. E. Sacha  

Temat: Wykonanie łódki z kolorowego 

papieru. 

 Link do wykonania  - 

https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUc

hYAi0. 

Potrzebne będą prostokątne kartki różnego 

formatu i koloru. Życzę miłego spędzenia 

czasu.  

Zachęcam również Was do wzięcia udziału w 

akcji „#zostanwdomu z Dobromisiem” – już 

bajka nr 7. Szczegóły akcji na stronie 

internetowej naszej szkoły. 

Edukacja muzyczna- p. E. Sacha  

Temat: Nauka piosenki – „Pszczółka Maja”. 

 Naucz się piosenki - 

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

eREHA. 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna klasa III –p. J. 

Karwowska- Wądołowska 

Poniedziałek 

Edukacja polonistyczna Przeczytaj proszę wiersz 

„Znów wakacje”. Odpowiedz ustnie na pytania 

dotyczące wiersza-podręcznik s.74. W kartach 

pracy wykonaj ćwiczenie 1, 2 i 3 ze s. 58. 

Edukacja matematyczna Lekcja programowania 

karta pracy s. 60 i 61                                      

Wtorek 

Edukacja polonistyczna Naucz się proszę 

wybranej zwrotki wiersza „ Znów wakacje” na 

pamięć. W kartach pracy wykonaj ćw. 4 i 5 s. 59 

oraz ćw. ze s. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Edukacja matematyczna Powtórz wiadomości o 

jednostkach czasu zegarowego – podręcznik s. 

118, zad.1,2 i 3 wykonaj proszę w zeszycie. 

Środa 

Edukacja polonistyczna Zapoznaj się z 

przepisem na wakacyjny tort. Sposób 

przygotowania tortu przepisz proszę do zeszytu.                                                                                                                                           

Edukacja matematyczna: Powtórz wiadomości o 

jednostkach czasu kalendarzowego – podręczni 

s. 119. Wykonaj zad. 2,3 i 5 s. 119 w zeszycie. 

Czwartek 

Boże Ciało                                                  

Piątek 

Edukacja polonistyczna:  w kartach pracy 

wykonaj ćw. ze s. 63, 64 i 66. 

Edukacja matematyczna: Powtórz wiadomości o 

jednostkach miary – podręcznik s. 120.Zadanie 2 

https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYXmZA
https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYXmZA
https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0
https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0
https://www.youtube.com/watch?v=eBMxaOeREHA
https://www.youtube.com/watch?v=eBMxaOeREHA


 

 i 3 s. 120 wykonaj proszę w zeszycie. Wyślij je 

proszę na mój adres. 

Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. 

p. J. Wądołowska 

 

Język polski kl. IV-08.06.2020 r. 

Temat:  Dlaczego lord Craven unikał 

Colina?O trudnych relacjach ojca z synem. 

Polecenia dla ucznia  

Zastanów się jak wyglądało życie Colina. 

Wypisz w zeszycie zdarzenia, które popsuły 

relacje ojca z synem. 

w zeszycie wypisz rady, które mogą pomóc 

chłopcu w polepszeniu relacji z tatą. 

08.06.2020 r. 

Temat: Jaka rolę w życiu trójki dzieci odegrał 

tajemniczy ogród. II lekcja 

Polecenia dla ucznia  

Dopisz jak najwięcej skojarzeń do wyrazu 

ogród w formie słoneczka Pamiętacie, że 

robiliście to już wiele razy w klasie. 

Opisz tajemniczy ogród. 

Powodzenia. 

 

 

Język polski kl. IV- 09.06.2020 r 

Temat: Piękne czytanie wybranych fragmentów 

powieści „Tajemniczy ogród”. 

Wybierz fragmenty powieści, które najbardziej 

ci się podobały i głośno przeczytaj je swojemu 

rodzeństwu lub rodzicom 

10.06.2020 r. 

Temat:  Części mowy-ćwiczenia. 

Zapisz temat w zeszycie. Pamiętaj o dacie . 

Nazwij i określ podane części mowy;( przez co 

się odmieniają, liczba, rodzaj, przypadek) 

piesek-                        auta- 

czytam-                      czesałam- 

ładna-                         szybko- 

dwoje-                        na- 

Z czasownikiem, przymiotnikiem i 

rzeczownikiem ułóż po jednym zdaniu. 

Oczywiście wszystkie części mowy powinny już 

zostać na zawsze w waszych główkach 

                                           Pozdrawiam cieplutko 

p. Zofia Polkowska  

Matematyka kl. IV – 8.06.2020 r. 

Temat:  Odejmowanie ułamków dziesiętnych. 

- przeczytać z podręcznika przykład 1,2 i 3 

str.257 i 258 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Odejmowanie ułamków 

dziesiętnych)  

- rozwiązać z podręcznika zadanie 1 str.258 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadanie 1  

str.66 

Matematyka kl.IV – 9.06.2020 r. 

Temat:  Ćwiczenia w odejmowaniu ułamków 

dziesiętnych.. 

 - rozwiązać w ćwiczeniu zadania: 2 i 4 str.67 

oraz 5 str.68 

Matematyka kl. IV- 10.06.2020 r. 

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych 

– rozwiązywanie zadań tekstowych. 

- rozwiązać z podręcznika zadania: 8,9 i 10 

str.259 

Matematyka kl. IV –12.06.2020 r. 

Przyroda kl. IV– 9.06.2020 r. 

Temat: Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i 

na lądzie- podsumowanie. 

- przeczytać temat z  podręcznika str.202-204 

Przyroda kl.IV – 12.06. 2020 r. 

Temat: Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i 

na lądzie – sprawdź się. 

 - wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.120, 

121 i 122 

Godzina wychowawcza kl. IV –10.06.2020 r. 

Temat:  Wystawianie ocen z zachowania. 

 - podanie propozycji swojej oceny z zachowania 

 

  



 

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych 

przez: 10,100, 1000. 

- przeczytać przykład 1, 2, 3 i 4 z podręcznika 

str.261 i 262 

- wykonać z podręcznika zad.1, 2 i 3  str.263  

Matematyka kl.V – 8.06.2020 r. 

Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu – 

rozwiązywanie zadań tekstowych. 

- rozwiązać zadania: 9 i 10 str.267 

Matematyka kl.V – 09.06.2020 r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań praktycznych 

dotyczących obliczania pola powierzchni 

graniastosłupa. 

- wykonać zadania: 14 i 15 str.268 

Matematyka kl.V- 10.06.2020 r. 

Temat: Graniastosłupy – zadania utrwalające. 

- rozwiązać zadania: 1,2,3,4 i 5 str.269 

Matematyka kl.V- 12.06.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

„Graniastosłupy”. 

 - rozwiązać zadania:  9 i 10 str.270 

Geografia kl. V- 9.05.2020 r. 

Temat: Krajobrazy świata - podsumowanie. 

- przeczytać temat z podręcznika str.155-157 

- w zeszycie wykonać zadania z podręcznika ze 

str.158 i 159 

Geografia kl.VI – 12.06.2020 r. 

Temat: Sprawdź, czy znasz mapę Europy. 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 

107 i 108 

 

Matematyka kl. VII – 8.06.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

”Graniastosłupy”. 

- rozwiązać zadania: 10,11 i 12  str.265 

Matematyka kl. VII- 9.06.2020 r. 

Temat: Graniastosłupy – rozwiązywanie 

zadań praktycznych. 

 - rozwiązać zadania: 15 i 16   str.266 

Matematyka kl. VII -  - 10.06.2020 r. 

Temat:  Graniastosłupy- sprawdź, czy to 

umiesz. 

- rozwiązać zadania: 1-7 str.267. 

Matematyka kl. VII-– 12.06.2020 r. 

Temat: Graniastosłupy – sprawdzenie wiedzy 

i umiejętności. 

Geografia kl. VII – 8.06. 2020 r. 

Temat: Atrakcyjność gospodarcza gminy 

Przytuły. 

 - zapoznaj się z materiałem 

file:///C:/Users/ppe-

user/Downloads/Program%20Ochr.%20%C5%9

Arod%20%20-

%20za%C5%82%C4%85canik%20(2).pdf 

 

 

 

  

file:///C:/Users/ppe-user/Downloads/Program%20Ochr.%20Å�rod%20%20-%20zaÅ�Ä�canik%20(2).pdf
file:///C:/Users/ppe-user/Downloads/Program%20Ochr.%20Å�rod%20%20-%20zaÅ�Ä�canik%20(2).pdf
file:///C:/Users/ppe-user/Downloads/Program%20Ochr.%20Å�rod%20%20-%20zaÅ�Ä�canik%20(2).pdf
file:///C:/Users/ppe-user/Downloads/Program%20Ochr.%20Å�rod%20%20-%20zaÅ�Ä�canik%20(2).pdf


 

- rozwiązać zadnia ze str.268 

                                              

                                                  Ks. W. Gromadzki 

Religia kl. IV10.06.  

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 

VII (Szlak wiary) (ss. 128 - 140. Powtórz 

wiadomości z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. 

WYPEŁNIJ test z podręcznika s. 140. W ten 

sposób opanowaliśmy materiał z klasy IV. 

Gratuluję. Przypominam o zaległych pracach! 

Zdjęcie na e-mail: 

witold.gromadzki@gmail.com 

 DLA CHĘTNYCH: Wysłuchaj o Mszy św. 

na podstawie objawień Cataliny Rivas: 

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

OLdSI 

Religia kl. V- 10.06.  

Temat: „Jezus jest obecny w Najświętszym 

Sakramencie”. Wysłuchaj o Mszy św. na 

podstawie objawień Cataliny Rivas: 

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

OLdSI 

 Przypominam o zaległych pracach (zdjęcie 

na e-mail: witold.gromadzki@gmail.com) 

Religia kl. VI- 10.06.  

Temat: „Jezus jest obecny w Najświętszym 

Sakramencie”. Wysłuchaj o Mszy św. na 

podstawie objawień Cataliny Rivas: 

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

OLdSI 

 Przypominam o zaległych pracach (zdjęcie 

na e-mail: witold.gromadzki@gmail.com) 

Religia kl. VII-10.06.  

Temat: „Jezus jest obecny w Najświętszym 

Sakramencie”. Wysłuchaj o Mszy św. na 

podstawie objawień Cataliny Rivas: 

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

LdSI 

Przypominam o zaległych pracach (zdjęcie na e-

mail: witold.gromadzki@gmail.com) 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). BIERZMOWANIE w Przytułach 24 

czerwca o godz. 18.30. Przypominam o 

dostarczeniu świadectwa chrztu do ks. 

Proboszcza Golona, jeśli ktoś nie został 

ochrzczony w Przytułach (do niedzieli 14.VI.), 

albo do mnie w środę (10. VI) do godz. 11.15 

(od godz. 10.00 będę w szkole, potem o godz. 

11.30 posiedzenie Rady Pedagogicznej). 

Religia kl. VIII - 10.06.  

Temat: „Jezus jest obecny w Najświętszym 

Sakramencie”. Wysłuchaj o Mszy św. na 

podstawie objawień Cataliny Rivas: 

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

LdSI 

Przypominam o zaległych pracach (zdjęcie na e-

mail: witold.gromadzki@gmail.com) 

Powtarzamy pytania do Bierzmowania (zestaw 

ppt.). BIERZMOWANIE w Przytułach 24 

czerwca o godz. 18.30. Przypominam o 

dostarczeniu świadectwa chrztu do ks. 

Proboszcza Golona, jeśli ktoś nie został 

ochrzczony w Przytułach (do niedzieli 14.VI.), 

albo do mnie w środę (10. VI) do godz. 11.15 

(od godz. 10.00 będę w szkole, potem o godz. 

11.30 posiedzenie Rady Pedagogicznej). 

p. A.  Kaliszewska 

 

Język angielski kl. IV – 9.06.20 

" I like that" Ulubione zajęcia. Wybrane 

czasowniki. Wykonaj cw. 2,3 na str.68 w 

zeszycie ćwiczeń. 

12.06.20 

Zdania pytajace w czasie terażniejszym. 

Wykonaj ćw. 1,2,3,4 na str.70 w zeszycie 

ćwiczeń. 

5.06.20 

Język niemiecki kl. VII –9.06.20 

Jedzenie. Różne smaki. Wybrane przymiotniki. 

Wysłuchaj płyty CD 53. i wykonaj ćw. 13a, 13b 

na str.104 oraz ćw.14a na str.105 w podręczniku. 

Rozwiązanie zapisz do zeszytu. 

10.06.20 

" In der Schulcafeteria". W szkolnej kawiarence. 

Wysłuchaj dialogów i wykonaj cw. 18 na 

str.106. Użyj płyty CD 54. Ćwicz wymowę. 

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


 

Język angielski kl. V( grupa2) – 8.06.20 

" I am going to ..." Wykonaj ćw. 6 na str.111 

w podręczniku. Rozwiązania zapisz do 

zeszytu. 

10.06.20 –  
" The fancy dress party". Przeczytaj dialog na 

str.112 w podręczniku, zapoznaj się z 

materiałem gramatycznym na str.113 i 

wykonaj ćw.3 na str.113. 

5.06.20 

Język angielski kl. VI – 10.06.20 

Household rules". Przeczytaj dialog na str.98 

w podreczniku i wykonaj ćw. 1,3 na tejże 

stronie oraz ćw.1,2,3,4 na str.62 w zeszycie 

ćwiczeń. 

12.06.20 

Czasowniki modalne can/can"t. Przeczytaj 

dialog " Sorry , we can"t come" i wykonaj ćw. 

1 na str.65 w zeszycie ćwiczeń. 

Język niemiecki kl. VIII – 9.06.20 

Sport. Wywiad z kolegą. Powtórz materiał 

gramatyczny- odmiana czasowników modalnych 

i wykonaj ćw.28 na str.87 w zeszycie ćwiczeń. 

środa, 10.06. 

 

p. M. Chrostowska 

 
Historia kl. IV  
Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe – polskie 

symbole i święta narodowe. 

• Przypomnijcie sobie symbole 

narodowe Polski oraz ważne święta 

narodowe. Na wasze emaile prześlę kartę 

pracy – uzupełnijcie ją i prześlijcie na mój 

email : mchrostowska0@gmail.com 

Historia kl.V 

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu 

VII. 

• Wykonajcie podsumowanie w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Historia kl.VI  
Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe – absolutyzm 

we Francji. 

• Przypomnijcie sobie czym był 

absolutyzm i jakimi metodami wzmacniano 

władzę królewską we Francji. Na wasze emaile 

prześlę kartę pracy – uzupełnijcie ją  

i prześlijcie na mój email: 

mchrostowska0@gmail.com 

Historia kl. VII  
Temat: II Rzeczpospolita na arenie 

międzynarodowej. 

• Przeczytajcie temat w podręczniku s. 260 

i uzupełnijcie zeszyt ćwiczeń. 

Historia  kl. VIII   
VIII Temat:  Ćwiczenia powtórzeniowe – 

świat po II wojnie światowej.  

• Przypomnijcie sobie powojenny podział 

świata, powstanie i strukturę ONZ, procesy 

norymberskie, plan Marshalla, zimną wojnę, 

rozpad systemu kolonialnego, powstanie UE. Na 

wasze emaile wyślę kartę pracy – uzupełnijcie ją 

i prześlijcie na mój email: 

mchrostowska0@gmail.com 

 

p. M. Tomasiewicz  

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


 

J. Angielski kl. V- 9.06.20 

TEMAT: Konstrukcja going to, pytania i 

krótkie odpowiedzi. 

Podręcznik strona 111 przeanalizuj tworzenie 

przeczeń i krótkich odpowiedzi  z konstrukcją 

be going to. Wyrażenie to oznacza zamiar 

robienia czegoś.  

np. She is going to download music.  

PRECZENIE She is not ( isn't) going to 

download music. PYTANIE Is she going...... 

?   Jak widzis zpytanie i przeczenie jest 

tworzone ttak, jak w czasie Present 

Continuous.  

krótkie odpowiedzi: Yes + osoba+ is/are/am     

No + osoba+ isn't/ aren't  

Wykonaj ćwiczenie 3 strona 96 z Workbooka. 

J. Angielski kl. V – 10.06.20 

TEMAT: Pytania do Lay - Z Dogg, wywiad. 

Z podręcznika na stronie 112 przeczytaj 

dialog City Creatures.  

Przypomnienie: Pytania z was, were, is, are, 

can, have tworzymy przez zamianę osoby z 

czasownikiem. Np: Can she..... Have you.....Is 

he...... 

Pytania w Present Continuous: ( słówko 

pytające, którego może nie być np why, 

when) + is/are/am + osoba+ czasownik z 

końcowką ing. 

Pytania w Past Simple:  ( słówko pytające, 

którego może nie być np why, when) + did + 

osoba+ czasownik w formie podstawowej. 

wykonaj zadanie 4/113 z podrcnika i 1,6/70 z 

Workbooka.  

J. Angielski kl. VIII- 8.06.20 

TEMAT: Ćwiczenia typu egzaminacyjnego - 

znajomość środków językowych. 

Uzupełnij  zdania wyrazami z nawiasów w 

odpowiedniej formie, w każdą lukę wstaw 

max 3 wyrazy. 

Do you prefer ( read book 

).......................................or magazines? 

Where are ( you go)................... on holiday? 

He ( not have to)....................................... 

wear a uniform at school. 

They are ( good team).................................... 

in the world. 

Mark is much ( bad tennis)........than I am. 

We ( interest).................abstract art very 

much. 

J. Angielski kl. VIII- 9.06.20 

Technika kl. IV- 08.06.20 

TEMAT: Właściwości tworzyw sztucznych 

Przeczytaj notatkę z podręcznika strona 136, 

odpowiedz na pytania: Na jakie 3 grupy dzielimy 

tworzywa? Jakie są zalety kevlaru? Do wyrobu 

jakich produktów może on być wykorzystany? 

Technika kl. V – 09.06.20 

 TEMAT: Sprawdź co umiesz. 

Podsumowujemy wiadomości nabyte w tym 

roku szkolnym. Odpowiedz na poniższe pytania:  

Co wolno pieszemu w strefie zamieszkania  ( 

znak D 40)? Co w tej strefie musi wiedzieć 

kierujący? W jakich sytuacjach możliwy jest 

ruch rowerem po chodniku? Jak powinien 

wyglądać prawidłowy masaż serca ( ułożenie 

rąk, ilość uciśnięć)? 

 Technika kl. VI- 9.06.20 

TEMAT: Sprawdź co umiesz. 

Podsumowujemy wiadomości nabyte w tym 

roku szkolnym. Odpowiedz na poniższe pytania:  

Co wolno pieszemu w strefie zamieszkania  ( 

znak D 40)? Co w tej strefie musi wiedzieć 

kierujący? W jakich sytuacjach możliwy jest 

ruch rowerem po chodniku? Jak powinien 

wyglądać prawidłowy masaż serca ( ułożenie 

rąk, ilość uciśnięć)? 

 



 

TEMAT: Utrwalenie zagadnień 

gramatycznych. 

Dokończ zdania: 

If I were you........ 

If the weather is good....... 

I prefer reading....... 

The building, where we were....... 

Wykonaj zadanie 2 strona 113 z podręcznika. 

J. Angielski kl. VIII – 10.06.20 

TEMAT:  Ćwiczenia ze słuchania. 

Po zalogowaniu się na e desk wybierz CD 4 

numer nagrania 31. Wykonaj na ich 

podstawnie zadania z podręcznika -4,5/115. 

J. Angielski kl. VII – 10.06.20 

TEMAT:  Utrwalenie 1 trybu warunkowego, 

adjective + preposition. 

Przetłumacz zdania: If the bus is late, I will 

miss the lesson. Our teacher will be really 

pleased if we win the game. 

Dokończ zdania o sobie w 1 trybie 

warunkowym: If  it rains tomorrow I will...... 

I will go on holiday if......... 

Z podręcznika wykonaj ćwiczenie 3/101. 

 

p. E. Sacha 
 

Muzyka kl.IV – 12.06.20 

Temat: Sopranem i basem. Solo i w zespole. 

 Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, 

zapoznaj się  z udostępnionym materiałem i 

wykonaj zadania z tego tematu.  

Muzyka kl. V- 9.06.20 

Temat: Muzyka ilustracyjna i programowa. 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl,   

zapoznaj się z materiałem i postaraj się 

wykonać zadania do z tematu.   

Muzyka kl. VI- 10.06.20 

Temat: Kanon rytmiczny.  

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, 

zapoznaj się  z udostępnionym materiałem i 

wykonaj zadania z tego tematu.   

Muzyka kl. VII  
Temat: Operetka i musical.  

Przeczytaj w podręczniku temat s. 120 – 122.   

 Zaloguj się na https://epodreczniki.pl,  

zapoznaj się z udostępnionym  materiałem. 

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII- 

9.06.20 

Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce 

o zdrowie.  

Plastyka kl. IV- 10.06.20 

Temat:  Kalejdoskop – tworzę barwną pracę . 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, zapoznaj 

się  z udostępnionym materiałem. Postaraj się 

wykonać  ćwiczenia  z tego tematu.   

Plastyka kl. V – 12.06.20 

Temat: Czym jest komiks?  

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, zapoznaj 

się  z udostępnionym materiałem i wykonaj 

zadania z tego tematu.  

Plastyka kl. VI –8.06.20 

Temat:  Ważne dzieła współczesnej architektury 

polskiej. 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl, 

zapoznaj się z udostępnionym  materiałem. 

Postaraj się wykonać polecenia z tego tematu. 

Plastyka kl. VII- 10.06.20 

Temat: Grafika użytkowa. Słup ogłoszeniowy 

lub plakat.   

Przeczytaj temat z książki s. 96 – 99 i odpowiedz 

w zeszycie na pytania z książki s. 99.   

Godzina wychowawcza kl. V- 8.06.20 

Temat: Oceniam swoje zachowanie.  

Dokonaj samooceny z zachowania i prześlij ją 

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


 

Obejrzyj prezentację - 

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

W zeszycie napisz o wpływie komunikacji 

interpersonalnej na zdrowie.  

do wychowawcy w dniu  8.06.2020r. Obszary 

oceniania zostały wysłane na Wasze maile. 

 

p. M. Mrozek 
 

Biologia kl. VI  - 8.06.2020r. 

Temat: Znaczenie ssaków w przyrodzie i dla 

człowieka. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.136-142; 

- rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń zad. 1-3 

str.106-107, dla chętnych 4-6 str. 107; 

- dla chętnych polecam stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=nD6lfTjd

JXw 

Biologia kl. V- 12.06.2020r. 

Temat: Poznajemy cechy roślin 

okrytonasiennych oraz elementy budowy 

kwiatu. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 137-142; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (zdefiniuj 

rośliny okrytonasienne, narysuj i opisz 

budowę kwiatu, określ po jednym zdaniu 

funkcje elementów kwiatu); 

- wykonaj zadanie z zeszytu ćwiczeń zad. 1-4 

str.91-92; 

Biologia kl. VIII -12.06.2020r. 

Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami 

przyrody. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.152-156 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (wymień 

rodzaje zasobów przyrody, wypisz działania 

służące ochronie zasobów przyrody). 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń zad. 1-2 

str. 87). 

Biologia kl. VII - 8.06.2020r. 

Temat: Budowa i funkcje męskiego i żeńskiego 

układu rozrodczego. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 215-220; 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń zad. 1-4 str. 

107-108 i 1-5 str. 109-110; 

1.06.2020r. 

Biologia kl. VII - 9.06.2020r. 

Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu 

rozrodczego. 

- Przeczytaj tekst z podręcznika str. 221-223; 

- Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-5 str. 

111-112; 

 

 

p. B. Eska 
 

Chemia kl. VII– 09.06.2020r. 

Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad. 

- podręcznik str.222 – 224, 

- zeszyt ćwiczeń str. 119,120, 

- zaloguj się na e podręczniki – obejrzyj 

prezentację 

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

elektrolityczna-

wodorotlenkow/DZxZYVWqO 

 
 

Chemia kl. VIII – 09.06.2020r. 

Temat: Powtórzenie materiału z działu: 

Substancje o znaczeniu biologicznym. 

- podręcznik str.218, 219, 

- zeszyt ćwiczeń str.123,124, 

- zaloguj się na e podręczniki – obejrzyj 

prezentację 

  https://epodreczniki.pl/a/substancje-chemiczne-

o-znaczeniu-biologicznym---

podsumowanie/D11cEEFcP 
 

http://ppp3.olsztyn.pl/docs/komunikacja.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nD6lfTjdJXw
https://www.youtube.com/watch?v=nD6lfTjdJXw
https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/DZxZYVWqO
https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/DZxZYVWqO
https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/DZxZYVWqO
https://epodreczniki.pl/a/substancje-chemiczne-o-znaczeniu-biologicznym---podsumowanie/D11cEEFcP
https://epodreczniki.pl/a/substancje-chemiczne-o-znaczeniu-biologicznym---podsumowanie/D11cEEFcP
https://epodreczniki.pl/a/substancje-chemiczne-o-znaczeniu-biologicznym---podsumowanie/D11cEEFcP


 

Chemia klasa VII 
12.06.2020r. 
Temat: Zapisywanie równań dysocjacji jonowej 
zasad. 
- rozwiązywanie zadań – podręcznik str.224 
 

 

Chemia klasa VIII 
12.06.2020r. 
Temat: Poznane rodzaje reakcji chemicznych. 
- podręcznik str.240 - 246 

 

 

p. S. Modzelewski 

 Wos,  kl. VIII- 9.06.20  

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu 

„Sprawy międzynarodowe”. 

Podręcznik strona 197, proszę pisemnie 

wykonać zadania 1,2,3,4,5,6. Odpowiedzi 

przesłać na maila smodzelewski@interia.pl 

 

p. K. Tarasko 
 

 

08.06 (poniedziałek)  

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Ćwiczenia w dodawaniu liczb wymiernych. 

Przeczytaj temat str.252 

Rozwiązać zadania str.254 (podręcznik) 

 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Na ostatniej prostej- układ współrzędnych. 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII Informatyka 

Temat: Wykorzystanie portalu Akademii Khana do dokształcania się i rozwijania zainteresowań 
 https://pl.khanacademy.org/ 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VII Informatyka 

Temat: Tworzymy prezentację multimedialną zawierającą obrazy, dźwięki i filmy. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Literatura w internecie, formaty elektronicznych książek – tworzymy spis. 

 https://epodreczniki.pl/ 

 

09.06 (wtorek)  

 

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


 

Kl. VI matematyka 

Temat: Odejmowanie liczb wymiernych 
https://quizizz.com/join/ 
Przeczytaj temat str.255 

Rozwiązać zadania str.255 (podręcznik) 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Na ostatniej prostej- pola figur płaskich (przypomnienie wzorów). 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Literatura w internecie, formaty elektronicznych książek – tworzymy spis. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII Fizyka 

Temat:  Obrazy otrzymane w zwierciadle kulistym. 

Przeczytaj temat str 184-187 

Napisz notatkę oraz rozwiąż zadanie nr 2 str 188 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Poradnik matematyczny. 
Zapoznaj się z materiałem na stronie 228-230 
Napisz krótką notatkę. 

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

 

10.06 (środa)  

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Ćwiczenia w odejmowaniu liczb wymiernych. 

https://epodreczniki.pl/ 

Podręcznik str. 255, przeczytaj temat. 

W zeszycie zadania ze str.256  (podręcznik)(pisemnie) 

 

Kl. VIII matematyka 

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

https://epodreczniki.pl/ 

 

 

Kl. IV Informatyka 

Temat: Porządkowanie danych w tabelach i na wykresach. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

 

12.06 (piątek)  

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


 

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych. 

Rozwiązać zadania str.257 (podręcznik) 

 

Kl. VIII matematyka 

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

 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Podsumowanie wiadomości z fizyki w klasie 7. 

https://epodreczniki.pl/ 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

 

Informatyka Klasa VI 

Temat: Wstawianie strony tytułowej do wielostronicowego dokumentu. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

 

 

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