
dla klasy 5b wychowawczyni: Edyta Suska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje online: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

matematyka 9.06; 
Agnieszka Prządka; mat2.
sp363@gmail.com

Działania na liczbach całkowitych. godzina 9.40, Zoom 

matematyka 10.06; 
Agnieszka Prządka; mat2.
sp363@gmail.com Opis graniastosłupa.

godzina 9.00, Zoom 

Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1.Lekcja on-line; 2. Przeczytaj 
tematy: Polska Kazimierza Wielkiego 
i Polska w unii z Węgrami i Litwą; 3. 
obejrzyj film (link obok); 4. wykonaj 
ćwiczenia: 1/86, 3,4/87; 1,2/88 i 
4/89 5. Odpowiedź umieść w swoim 
folderze na kanale historia na 
TEAMS. 

https://gwo.pl/przyczyny-unii-polsko-
litewskiej-p4408

Wtorek 12.00-12.45 TEAMS

Agnieszka Szałaj           
Elżbieta Białek      
informatyka

Proszę o wykonanie rysunku, pracy nie 
wysyłamy

https://thisissand.com/

Agnieszka Szałaj          
technika

Podręcznik str.51-52 ćw.1,2,3,4,5,- 
Pismo techniczne

język polski Edyta Suska wtorek
przeczytaj w podręczniku do 
literatury fragm. "Pana Tadeusza", 
str.251, a nastepnie wykonaj kartę 
pracy( link do karty podałam w 
tabeli obok), nie wysyłaj pracy, 
efekty omówimy na lekcji Zoom

https://docs.google.
com/document/d/1O7N5efvoMXMYgo
j2_3TxtHivdsr7Y6_FbHsph2skA00/edi
t?usp=sharing

język polski Edyta Suska środa
podręcznik do nauki literatury, str.
275, przeczytaj podany tekst, a 
następnie zapisz do zeszytu 
odpowiedzi na plecenia:
1,2,3,4,5,6,12, nie wysyłaj zdjęć 
pracy, omówimy na lekcji Zoom, Tydzień 13 8-10 czerw

ca

j.niemiecki, K.Gawlicka  Tylko grupa 1!Thema :Filmbox-
Besuch beim Tierarzt-wizyta u 
weterynarza.Wejdź na stronę 99 w 
zeszycie ćwiczeń i wykonaj zad 1-3  
związane z filmikiem.(Film masz na 
dzwonek.pl w części FilmBOX) dzwonek.pl
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biologia Ewa Olkowska Temat: Znaczenie roślin 
okrytonasiennych. Obejrzyj 
prezentację. Zwróć uwagę na: 1) 
rolę roślin okrytonasiennych w 
przyrodzie 2) znaczenie roślin 
okrytonasiennych dla człowieka.

https://www.youtube.
com/watch?v=gkzHSmG2p-s

geografia Ewa Olkowska Temat: Klimat wysokogórski 
Himalajów.Obejrzyj lekcję.

https://www.youtube.
com/watch?v=kAkedYYKO6Q

Katarzyna Kołodziejczuk
Religia, 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Uroczystość Bożego Ciała wtorek 9.00-9.30 Zoom

jęz. ang, A. Grzyb śr. 10:00-10:30, jęz.ang, 
Zoom

j. angielski, M. Watts, 
magda.watts.mw@gmail.
com

Festivals in the UK wtorek 10.30 - 11.10, ZOOM, 
Środa 10.30 - 11.10, ZOOM

muzyka, Karolina Szurek, 
muzyka.sp363@gmail.
com

Lato, lato!
https://www.youtube.com/watch?
v=p_vur4mASN8

Zaśpiewaj piosenkę "Lato, lato" (str. 
155). Zagraj na flecie albo na 
dzwonkach dwie pierwsze linijki 
piosenki.
Zaspiewaj piosenkę "Ach, jak 
przyjemnie" https://www.youtube.com/watch?

v=1mAVvKXgZYY

Przeczytaj krótki artykuł o 
tej piosence

https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,
muzyka,1061,
muzyka_ach_jak_przyjemnie.html
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