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Informatyka Elżbieta Białek Programujemy ze Scratch'em

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

https://teams.microsoft.
com/_#/school/notes/In
formatyka%20I%
20grupa?threadId=19:
fbcaee69293e47629de
758753422781b@thre
ad.tacv2&ctx=channel

26.05. matematyka, 
Agnieszka Prządka

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

ZOOM 11.00

27.05. matematyka, 
Agnieszka Prządka

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

ZOOM 10.20

28.05. matematyka, 
Agnieszka Prządka

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

ZOOM 9.00

29.05. matematyka, 
Agnieszka Prządka

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

ZOOM 9.40

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
/horizontal-infographic-review-
wiatr-i-ogien-znaki-mocy-z-
wysoka-klasa-6?
fbclid=IwAR14ZhOvfw98Fj2iSd
WSvlUC8A96GtrNnnfL1fq12Sf
ao7FDCjSkvsCkJB4

https://view.genial.
ly/5ebe5b094a81770d
9df4d808/game-dary-
ducha-swietego?
fbclid=IwAR07UWs3U
pJJTKFO-
i5zuXh6bdj9eTwIlyr99j
9zcBfpdWqjz_jg00Pvs-
8

j. angielski gr 2, M. 
Watts magda.watts.
mw@gmail.com

Internet Safety Tips ex. 1,2 str 64 
and Progress Check 1,2,3,4 str 66

ZOOM - środa, 11.30 - 
12.10

j. angielski gr 2, M. 
Watts magda.watts.
mw@gmail.com

Progress Check 5,6,7,8,9 str 66, 67; 
quizizz.com - kartkówka ze 
stopniowania przymiotników - kod 
podam przez dziennik elektroniczny. 
Jak zawsze możesz podejść do 
quizizzu tylko raz.

ZOOM - czwartek, 11.00 
- 11.40

j. angielski gr 2, M. 
Watts magda.watts.
mw@gmail.com

Flying the green flag - 1,2,3,5 str 
70, 71

ZOOM - piątek, 11.30 - 
12.10
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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. 
BasiaR.6B. 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_159033628925
3

fizyka 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.10.15-10.55,  
ZOOM, zaproszenie wyślę 
przez dziennik

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Temat: Cechy życiowe ssaków. 
Przygotuj na lekcję ćwiczenia . Dane 
do lekcji bez zmian.

piątek 12.15 -12.50, 
ZOOM

Historia Renata Krakowska 
historia.krakowska@gmail.
com

1. Przeczytaj rozdział: Napoleon a 
sprawa niepodległości Polski; 2. 
Obejrzyj film (link obok); 3. Napisz 
w zeszycie notatkę bigraficzną o 
Księciu Józefie Poniatowskim

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

język polski 25.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Uzupełnij zadania i ćwiczenia,
których nie udało Ci się wykonać w 
ubiegłym tygodniu.

https://kahoot.it/challenge/02435110?challenge-id=98cd1c3f-1081-4276-b8ce-b8cd41c3a277_1590336289253
https://kahoot.it/challenge/02435110?challenge-id=98cd1c3f-1081-4276-b8ce-b8cd41c3a277_1590336289253
https://kahoot.it/challenge/02435110?challenge-id=98cd1c3f-1081-4276-b8ce-b8cd41c3a277_1590336289253
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https://epodreczniki.pl/a/budowa-i-wlasciwosci-cial-stalych-budowa-krystaliczna/D4Uvdz2Qo
https://epodreczniki.pl/a/budowa-i-wlasciwosci-cial-stalych-budowa-krystaliczna/D4Uvdz2Qo
https://epodreczniki.pl/a/budowa-i-wlasciwosci-cial-stalych-budowa-krystaliczna/D4Uvdz2Qo
https://www.youtube.com/watch?v=fGqdKhxjy5k
https://www.youtube.com/watch?v=fGqdKhxjy5k
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język polski 26.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Przydawki - zapraszam na lekcję w 
aplikacji Zoom. będziemy rozmawiać 
o przydawkach. Proszę przygotować 
fioletowy podręcznik i zeszyt. Po 
zajęciach wykonaj ćw. 4 str.136 i 
ćw. 6 str. 137 ( podręcznik 
fioletowy)

wtorek 26.05.2020 godz. 
12. 00 - 12.40, Zoom, 
link wyślę przez 
dziennik

język polski 27.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zapoznaj się z materiałem 
zamieszczonym w fioletowym 
podręczniku na str. 140 - 141- 
Dopełnienie ( możesz skorzystać z 
epodręcznika na Wsipnet.pl ). 
Postaraj się wykonać pol.1 i 2 str. 
139 i 5 str. 141. Ramkę Zapamiętaj!  
ze str. 141 przepisz do seszytu.

http://wsipnet.pl/

język polski 28.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Rodzaje okoliczników -zapraszam na 
lekcję w aplikacji Zoom. Proszę 
przygotować fioletowy podręcznik i 
zeszyt. 

czwartek 28.05.2020 
godz. 12. 00 - 12.40, 
Zoom, link wyślę przez 
dziennik

Ćwiczenia gramatyczne ( 
różowe) - zad. 1,2,4 str. 63/65

język polski 29.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zaloguj się na platformie 
Epodreczniki.pl i zapoznaj się 
dokładnie z materiałem do lekcji " 
Opis zdania pojedynczego" ( krok1- 
krok5). Po dokładnym zapoznaniu 
się z informacjami wykonaj na 
platformie ćw. 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 . 
Nie wysyłaj odpowiedzi. Są one 
widoczne na platformie. Uwaga! 3 
czerwca kartkówka - zdanie 
pojedyncze ( szczegóły podam przez 
dziennik)

http://epodreczniki.pl/

plastyka M. Korowajczuk-
Ozga  plastyka363@gmail.
com

Tydzień poświęcony uzupełnieniu 
wszelkich zaległych prac.

Dla sumiennych: praca 
plastyczna o dowolnej tematyce 
i technice.

http://wsipnet.pl/
http://epodreczniki.pl/
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WF chłopcy, A. Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmai
l.com

Uwaga! W związku ze zbliżającym 
się okresem wystawiania ocen 
poniższe zadanie jest obowiązkowe i 
podlega ocenie. Samodzielnie 
zaplanuj i zrealizuj dowolną 
aktywność fizyczną trwającą 
minimum 40 minut. Udokumentuj 
swoją aktywność filmikiem bądź 
kilkoma zdjęciami a następnie 
prześlij pliki na adres nauczyciela.

Wf, Anna Mróz, 
annammmroz@gmail.com

W tym tygoniu zapraszam do 
wykonania ćwiczeń z filmiku, który 
zamieszczam obok. Pamiętaj, żeby 
ćwiczyć w miarę swoich możliwości. 
Powodzenia! Przypominam osobom, 
które nie przesłały mi pracy z 
poprzedniego tygonia ( piramidy 
zdrowego żywienia), o nadrobieniu 
zaległości.

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

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

wt. 9:30-10:00, Zoom, 
link przez dziennik

jęz. ang, A. Grzyb Proszę przed lekcją przeczytać 
Comparative and superlative forms 
of adjectives str 118 oraz str. 60- 61 
ramki

śr. 9:30-10:00, Zoom, 
link 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

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.

https://www.youtube.com/watch?v=uWam-Qrpumg
https://www.youtube.com/watch?v=uWam-Qrpumg
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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_159042533955
9

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

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

