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26.05. matematyka, 
Agnieszka Prządka

Odejmowanie liczb wymiernych.Po 
lekcji wykona ćw. str. 83

ZOOM 9.40

27.05. matematyka, 
Agnieszka Prządka

Odejmowanie liczb wymiernych.Po 
lekcji wykona ćw. str. 84

ZOOM 11.00

28.05. matematyka, 
Agnieszka Prządka

Mnożenie liczb wymiernych.Po lekcji 
wykona ćw. str. 85

ZOOM 10.20

29.05. matematyka, 
Agnieszka Prządka

Mnożenie liczb wymiernych.Po lekcji 
wykona ćw. str. 86

ZOOM 9.00

Informatyka Elzbieta Białek Programujemy ze Scratch'em

Wykonaj polecenia 
znajdujące się w 
TEAMS/kanał informatyka 
gupa I/notatki

https://teams.microsoft.
com/_#/school/notes/Infor
matyka%20I%20grupa?
threadId=19:
db1069c485ab443c8ad70
d1d03a3852b@thread.
tacv2&ctx=channel

geografia, Marek Karaś Wykonujesz na ocenę Kahoot test 
Rozdział 4. Gospodarka Europy, 
deadline to wtorek, 26.05., 
godzina 20:00. O 20:00 musisz 
najpóźniej już skonczyć test! Zacznij 
zatem maksymalnie o 19:15. Jako 
nick wpisujesz swoje imię, pierwszą 
literę nazwiska oraz klasę, np. 
JuliaF.6A. Test ma 26 pytań 
zamkniętych. Wchodzisz na stronę 
www.kahoot.it i wpisujesz GAME 
PIN: 02435110 lub wchodzisz za 
pomocą linku w komórce po prawej. 
Zwracaj uwagę na to, ile masz 
sekund na odpowiedź - przy każdym 
pytaniu wyświetla się licznik. 
MOŻESZ ZAGRAĆ TYLKO RAZ. 
Powodzenia!

https://kahoot.
it/challenge/02435110?challenge-
id=98cd1c3f-1081-4276-b8ce-
b8cd41c3a277_1590336289253
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jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com, dziennik elektroniczny

wtorek Zoom
przygotuj podręcznik do nauki 
gramatyki , temat:Dopełnienia,
praca domowa: zredaguj notatkę na 
temat dopełnienia, wypełnij 
ćwiczenia wysłąne przez nauczyciela 
na platformę WSiPnet.pl, pracę 
sprawdzimy w środę na lekcji  

wtorek Zoom 11.00 
potrzebne kody 
prześlę na dziennik 
elektroniczny

jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com, dziennik elektroniczny

środa Zoom 
przygotuj podręcznik do nauki 
gramatyki, temat: Dopełnienia, 
Praca domowa:zeszyt ćwiczeń str.
61-62, ćw.1,2,3,4 Pracę sprawdzimy 
w czwartek na lekcji

środa Zoom 10.00

jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com, dziennik elektroniczny

czwartek Zoom
 przygotuj podręcznik do nauki 
gramatyki temat: Okolicznik 
miejsca,czasu,sposobu.
Praca domowa: po lekcji wykonaj 
notatkę na temat poznanych 
okoliczników, zeszyt ćwiczeń str.63-
64, wykonaj ćw.1,2,3, pracę 
sprawdzimy w piątek

czwartek Zoom 11.00

jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com, dziennik elektroniczny

piątek Zoom
 przygotuj podręcznik do nauki 
gramatyki, temat: Okoliczniki celu i 
przyczyny,
praca domowa: wykonaj notatkę na 
temat poznanych rodzajów 
okolicznika, wykonaj ćwiczenia 
wysłane przez nauczyciela na 
platformę WSiPnet.pl

piątek Zoom 10.00

fizyka Katarzyna Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Własności ciał stałych. Na 
lekcji będziemy omowaić 
doświadczenie związane z hodowlą 
kryształów. Przepisz słowniczek do 
zeszytu, naucz się nowych pojęć.

https://epodreczniki.pl/a/budowa-i-
wlasciwosci-cial-stalych-budowa-
krystaliczna/D4Uvdz2Qo

czwartek, g. 9.30- 
10.10, ZOOM, 
zaproszenie wyślę 
przez dziennik

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Temat: Cechy życiowe ssaków. 
Przygotuj na lekcję ćwiczenia

piątek 10.50 - 11.30, 
ZOOM
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godz.wych. Ewa Olkowska
Widzimy się w środę :)

środa 12.30 -13.10, 
ZOOM

Historia Renata Krakowska 
historia.krakowska@gmail.
com

1. Przeczytaj rozdział: Napoleon a 
sprawa niepodległości Polski; 2. 
Obejrzyj film (link obok); 3. 
Przygotuj i prześlij prezentację o 
Księciu Józefie Poniatowskim (max 
12 slajdów; proszę nie kopiować 
całego życiorysu tylkowybrać 
naistotniejsze fakty; całość ma 
zachęcać do obejrzenia; w ostatnim 
slajdzie proszę podać bibliografię 
(czyli z czego korzystałeś)

https://www.youtube.com/watch?
v=fGqdKhxjy5k

wych. fiz. dziewcząt 
Agnieszka Sławinska 
aslawinska363@gmail.com

Temat: Koszykówka- historia, 
powtórzenie przepisów gry. Zadanie: 
przypomnij sobie przepisy gry w 
koszykówkę. Uporzadkój słownictwo 
angielskie. Zadanie zamieszczone 
w TEAMS

Katra Królowej 
Aktywności Fizycznej- 
odeślij

plastyka M. Korowajczuk-
Ozga  plastyka363@gmail.
com

Tydzień poświęcony uzupełnieniu 
wszelkich zaległych prac.

Dla sumiennych: praca 
plastyczna o dowolnej 
tematyce i technice.

Agnieszka Szałaj 
informatyka gr II

Polecenie w MSTeams kanał 
informatyka grupa II/ NOTATKI. 
Termin oddania prac 31.05.

Elżbieta Białek            
informatyka gr I

Polecenie w MSTeams kanał 
informatyka grupa I/ NOTATKI. 
Termin oddania prac 31.05.

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Duch Święty. Obejrzyj lekcję 
i zapisz w zeszycie jakimi symbolami 
opisujemy Ducha Świętego. Proszę o 
wysyłanie zaległych prac. 

https://view.genial.
ly/5ec246394a81770d9df540a4/hori
zontal-infographic-review-wiatr-i-
ogien-znaki-mocy-z-wysoka-klasa-
6?
fbclid=IwAR14ZhOvfw98Fj2iSdWSvl
UC8A96GtrNnnfL1fq12Sfao7FDCjS
kvsCkJB4

https://view.genial.
ly/5ebe5b094a81770d9df
4d808/game-dary-ducha-
swietego?
fbclid=IwAR07UWs3UpJJ
TKFO-
i5zuXh6bdj9eTwIlyr99j9zc
BfpdWqjz_jg00Pvs-8

jęz. ang A. Grzyb Proszę powtorzyć czasowniki 
modalne str. 118 oraz 56-57 
podręcznik, oraz materiały z lekcji 
Zoom na ten temat

wt. 9:00-9:30, Zoom, 
zapr. przez dziennik
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jęz. ang A. Grzyb Proszę przed lekcją przeczytać 
Comparative and superlative forms 
of adjectives str 118 oraz str. 60- 61 
ramki

śr. 9:00-9:30, Zoom, 
zapr. przez dziennik

jęz. ang A. Grzyb kartkówka na Quizizz z czasowników 
modalnych, kod wyślę w czwartek 
28.05 przez dziennik, kod będzie 
aktywny do poniedziałku 01.06

edukacja dziennikarska 
Elżbieta Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

Wykonanie zaległych prac. Ponieważ 
wielu jeszcze nie przysłało 
fotoreportażu, a niektórzy pierwszej 
strony gazety, w tym tygodniu 
przesyłamy zaległe prace.

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

5d. Inviting: Accepting/Rejecting. 
Przeczytaj i uzupełnij dialog (str. 
75). 

wtorek g. 12:15 
Teams

Na plusa: przećwicz 
dialog (ex. 3/75) z 
koleżanką/kolegą przez 
telefon (lub komunikator) 
i napisz mi o tym. Napisz 
kto przyjął a kto odrzucił 
zaproszenie.

5e. Przeczytaj ten rozdział z 
podręcznika i zrób w zeszycie 
ćwiczenia. Wyślij mi ich zdjęcia jeśli 
nie możesz uczestniczyć w lekcji 
online.
5c. Wild animals. (p. 74). Przeczytaj 
str. 74 z podręcznika, naucz się 
słownictwa, zwróć uwagę na 
wymowę. Zapisz w zeszycie lub na 
kartce jak najwięcej nazw zwierząt, 
których nazwy znasz po angielsku. 
Sprawdź czy znasz słowa potrzebne 
do opisania ich. Na lekcji w czwartek 
gramy w zgadywankę.

czwartek g. 12:15 
Teams

Zrób ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń z 
modułu 5 (do 5f) i zamieść w swoim 
folderze na Teamsach
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Wychowanie Fizyczne 
chopcy Tomasz Borowski       
borowskit95@gmail.com

Cwiczenia w terenie - na "dworze"  
jeżeli warunki pogodowe będą 
sprzyjające proszę o aktywność 
fizyczna na boiskach osiedlowych 
oraz siłowniach i lesie - rower jest 
doskonałą formą aktywnego 
spędzania wolnego czasu dlatego w 
tym tygodniu wykonujemy : 25 
pompek , 15 przysiadów ,50 
brzuszków, 12 komandosów oprócz 
tego zalecamy marszobiegi 
terenowe oraz rajdy rowerowe np .
po lesie Bemowo z ćwiczeniami na 
"leźnych siłowniach"

youtube Tomasz Borowski IO Moskwa 1980  https:
//www.youtube.com/watch?
v=WUQzYG76aA0

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

Powtórz sobie wiadomości z 
mijającego roku szkolnego 
dotyczące form muzycznych, rytmu, 
oraz widowisk muzycznych. 
Następnie zrób kahoot. Najlepiej 
jeśli najpierw zagrasz pod 
pseudonimem, a za drugim razem 
wpisując swoje imię, inicjał i klasę. 
PIN:  08873832

https://kahoot.
it/challenge/08873832?challenge-
id=f3a984f6-ed88-45b2-8326-
521c6dbbaf63_1590425339559

jesli masz zaległe prace to je 
uzupełnij
W następnym tygodniu będzie 
podobny kahoot, z historii muzyki i 
kompozytorów poznawanych w tym 
roku
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