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Informatyka Elżbieta 
Białek

Korzystając z Excell'a na portalu 
Office 365,  utwórz nowy arkusz, 
wpisz do iego 12 wymyślonych 
nazwisk, obok wpisz przypuszczalną 
wagę jaką mogą mieć uczniowie w 
twoim wieku, dla każdego inną. 
następnie ustaw się w ostatniej 
puste komórce pod wagą i oblicz 
sumę korzystając z funkacji suma. 
Zapisz plik pod nazwą waga i umieść 
go w TEAMS w kanale informatyka 
grupa I zakładka pliki/ folder z 
Twoim nazwiskiem.

matematyka 5.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Objętość graniastosłupa. Jednostki 
objętości.Zapraszal na lekcję w 
aplikacji ZOOM godz. 11.00( dane 
do logowania jak poprzednio). Po 
lekcji proszę wykonać ćw.5,6,8,9,10 
str.66, 67

matematyka 6.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.co6

Objętość graniastosłupa. Proszę 
wykonać ćw.11-17 str.68,69

matematyka 7.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Pc i V graniastosłupów. Prosze 
wykonać zadanie 8, 10, 12a), 14, 
15, 17 str.226. Konsultacje ZOOM 
godz.11.00. 

matematyka 8.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Pc i V graniastosłupów.Zadania będą 
umieszczone w czwartek o 18.00.-
link obok. Rozwiązane zadania 
przesyłacie w piątek.

https://drive.google.
com/drive/folders/1jgNhlioZvNp
UWehtkWgoVfvK_lJmOr96?
usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWehtkWgoVfvK_lJmOr96?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWehtkWgoVfvK_lJmOr96?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWehtkWgoVfvK_lJmOr96?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWehtkWgoVfvK_lJmOr96?usp=sharing
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Historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
historia.krakowska@gmail.
com

1. obejrzyj film 2. Przeczytaj rozdział 32: 
Powstanie Kościuszkowskie i upadek 
Rzeczpospolitej 3. Wykonaj ćwiczenia s.
76-79

https://gwo.pl/upadek-
rzeczypospolitej-p4676

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

Temat: Cztery pory roku z maestro 
Vivaldim. Przeczytaj str. 148-152

http://www.muzykotekaszkolna.
pl/kanon/antonio-vivaldi-cztery-pory-
roku-wiosna/

możesz przecztać omówienia w 
muzykotece szkolnej (te same linki co do 
nagrań)

posłuchaj fragmentów koncertów z cyklu 
"Pory roku" (linki obok)

http://www.muzykotekaszkolna.
pl/multimedia/utwory/antonio-vivaldi-
cztery-pory-roku-lato-fragment/

https://forms.office.
com/Pages/Response
Page.aspx?
id=QsOIAvPmzkaILGp
xzlprFQHhdUIUkUtLoo
lOXIHAn3pURFhBMVJ
FTThRTEM2M1RUSz
ZKVzQ1TEVaVi4u

Słuchając postaraj się odpowiedzieć 
sobie na pytania umieszczone w książce 
("posłuchajmy...") http://www.muzykotekaszkolna.

pl/kanon/antonio-vivaldi-cztery-pory-
roku-jesien/

Uczniowie, którzy mają wpisany "!" 
powinni wykonać zaległe zadania. Link 
do kahoota (pin 06383384) i do formsów 
wklejam obok - to zadania zaległe a nie 
rozszerzone.

https://kahoot.
it/challenge/06383384?
challenge-id=f3a984f6-
ed88-45b2-8326-
521c6dbbaf63_1588188239
963

Rozwiąż rebusy na stronie 152, nie 
musisz przesyłać zdjęcia.

http://www.muzykotekaszkolna.
pl/kanon/antonio-vivaldi-cztery-pory-
roku-zima/

możesz spróbować zrobić fletnię wg 
ilustracji na str.153

język polski 4.05. 
monikaciesla6@wp.pl , 
dziennik elektroniczny

Uzupełnij ćwiczenia,których nie udało Ci 
się wykonać w ubiegłym tygodniu. 
Przypominam, że 11 maja zaczynamy 
omawianie lektury " Ania z Zielonego 
Wzgórza"
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język polski 5.05. 
monikaciesla6@wp.pl , 
dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji ZOOM 
o godz. 12.00; tematem zajęć będzie 
powtórzenie wiadomości o 
wypowiedzeniach. Proszę przygotować 
fioletowy podręcznik str. 116 - 122( 
można również skorzystać z 
epodręczników na platformie WSiPnet) 
Po lekcji proszęwykonać ćw. 2 (s.117) i 6( 
s. 120) z podręcznika

Zeszyt ćwiczeń ( różowy) ćw. 1,2,3 str. 
50 i 51 - rodzaje wypowiedzeń

język polski 6.05. 
monikaciesla6@wp.pl , 
dziennik elektroniczny

Przypomnieliśmy sobie rodzaje 
wypowiedzeń. Przygotuj czyste kartki A4 ,
pierwszą podziel na trzy części ( zdanie 
oznajmujące, pytające i rozkazujące) 
drugą podziel na cztery ( zdanie, 
równoważnik, zd.pojedyncze ,zd. 
złożone) . Otwórz swoją ulubioną książkę 
i wypisz z niej po dwa przykłady każdego 
z rodzaju wypowiedzeń - zrób zdjęcia i 
prześlij nauczycielowi.

język polski 7.05. 
monikaciesla6@wp.pl , 
dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji ZOOM 
o godz. 12.00; tematem zajęć będzie 
orzeczenie czasownikowe i imienne . 
Proszę przygotować fioletowy podręcznik 
str. 122 - 126 ( można również skorzystać 
z epodręczników na platformie WSiPnet) 
Po lekcji proszęwykonać ćw. 2 (s.123) i 8( 
s. 125) z podręcznika

zeszyt ćwiczeń ( różowy) zadanie 1 str. 
52 i ćw. 4 str.54

język polski 8.05. 
monikaciesla6@wp.pl , 
dziennik elektroniczny

Przypomnij sobie, korzystając z 
podręcznika( fioletowy , epodręcznik 
WSiPnet), jakie są rodzaje podmiotów ( 
str.127, 130) . Na podstawie materiałów,
które otrzymasz od nauczyciela wykonaj 
polecenia 1 str.127, 5 str. 129, 11 str.132 
( podręcznik różowy) https://youtu.be/TsrBfkD3ZNQ

https://youtu.be/TsrBfkD3ZNQ
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biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Wykonuj nadal ćwiczenia z tematu Ptaki- 
kręgowce zdolne do lotu. W zeszłym 
tygodniu z linkiem coś poszło nie tak, 
więc na mail rodziców ( dziennik)  
wysłałam nowy link, jeszcze w tamtym 
tygodniu. Zrobione prześlij mi, to 
sprawdzę.

biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Chcesz napisać pierwszy raz lub 
poprawić kręgowce zmiennocieplne. 
Zarejestruj się na Quizizz pod imieniem, 
pierwszą lierą nazwiska i klasą. Będziesz 
miał do wykonania quiz, który jest na 
ocenę- kręgowce zmiennocieplne. Użyj 
kodu, który podam przez dziennik w 
czwartek. Quiz będzie ważny przez dwa 
dni, możesz go wykonać tylko raz. 
Pamiętaj pytania są na czas. Powodzenia 
:)

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

Lekcja przez ZOOM (wtorek  5 maja 
godz. 10.00) Czasowniki modalne can / 
can't; must / mustn't str. 56. 57 (Student's 
Books)  Uczniowie, którzy nie zalogują się 
pod własnym nazwiskiem i imieniem nie 
zostaną wpuszczenie na lekcję. 

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

Lekcja przez ZOOM (czwartek  7 maja 
godz. 11.00) Ćwiczenia gramatyczne. 
Karta pracy do pobrania bok. Będziemy 
pracować na podstawie tych zadań. 
Uczniowie, którzy nie zalogują się pod 
własnym nazwiskiem i imieniem nie 
zostaną wpuszczenie na lekcję. (karta 
pracy załączona również na TEAMS - 
kanał ogólny folder j. angielski gr 2)

karta pracy czasowniki 
modalne

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

wykonaj zadania z ACTIVITY BOOK Unit 
4B

https://drive.google.com/open?id=1j7yThK84w_YglM4iXIXYkVbZM4k5B0w-
https://drive.google.com/open?id=1j7yThK84w_YglM4iXIXYkVbZM4k5B0w-
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religia Katarzyna Kołodziejczuk katechezasp363@gmail.com

Temat: Czym jest Kościół? Wszystkie 
informacje zamieszczone są w 
załączonym pliku. 

https://drive.google.
com/file/d/1Wcrl2ncWfHzNuk1
MUPD3AP9S1JkfUOLM/view?
usp=sharing 

geografia, Marek Karaś, 
karas-marek@wp.pl

Temat: Energetyka w Europie (strony 
114-119 w podręczniku). 1. obejrzyj film 
na Youtubie przedstawiający treści tego 
tematu -> link w komórce obok. (ok. 30 
minut) 2. wykonaj ćwiczenia w zeszycie 
ćwiczeń - strony 73-75, 6 ćwiczeń łącznie.

https://www.youtube.
com/watch?v=mg02zuRiSyQ

jęz. ang. Agnieszka Grzyb lekcja Zoom, śr. 06.05 godz. 11:00 -  
powtórzenie materiału przed 
kartkówką, zaproszenie prześlę przez 
dziennik

jęz. ang. Agnieszka Grzyb Zarejestruj się na Quizizz (imię, dwie 
pierwsze litery nazwiska i klasa, np.Marek 
Ko klasa 6b),będziesz miał/a do 
wykonania quiz-kartkówkę - The Present 
Perfect Tense. Użyj kodu, który podam 
przez dziennik w środę. Quiz możesz 
wykonać tylko raz! Quiz będzie ważny 
trzy dni.

jęz. ang. Agnieszka Grzyb otwórz podręcznik na str. 59 - Giving 
instructions, przeczytaj dialog z zad. 1, 
dopasuj zdania A-E do odpowiednich luk, 
następnie posłuchaj (link audio obok) i 
sprawdź , zrób zadanie 3 a) dopasuj 
kolumny. NIE WYSYŁAJ MI ZADAŃ, 
sprawdzimy wspólnie na lekcji Zoom w 
przyszłym tygodniu.

https://vipclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/flash/fl
ash_klasa_6_student_s_book_
audio_files

https://drive.google.com/file/d/1Wcrl2ncWfHzNuk1MUPD3AP9S1JkfUOLM/view?usp=sharing
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plastyka M. Korowajczuk-
Ozga  plastyka363@gmail.
com

T: Malarstwo impresjonizmu i symbolizmu
Wykonaj prezentację multimedialną, w 
której znajdziemy:
- ramy czasowe impresjonizmu i 
symbolizmu
- malarstwo impresjonizmu i symbolizmu 
– cechy
charakterystyczne, najważniejsze 
informacje, artyści 
- przykłady dzieł
- gdzie można oglądać dzieła(muzea)
Cechy dobrej prezentacji obok: 

https://prezi.
com/view/X9ZJ7EEDwZ2eTTCl
KkJ9/

fizyka Katarzyna Kończak 
konczkatarzyna@gmail.com

W tym tygodniu czekam na wszystkie 
zaległe prace. Proszę sprawdzic 
dzienniku elektronicznym z jakimi pracami 
zalegacie.

Wf Anna Mróz, 
annammmroz@gmail.com

W tym tygodniu kolejny fimik z 
ćwiczeniami, które możecie wykonac w 
domu.  Tym razem są to ćwiczenia z 
wykorzystaniem recznika. Wybierz 
przynajmniej 12 ćwiczeń i wykonaj je 
przez 20s  z 10s przerwą  pomiedzy 
kazdym ćwiczeniem.  

https://www.youtube.
com/watch?v=HriJ5zXHDJ4

Wykonaj wszystkie ćwiczenia z filmiku  z 
ćwiczeniamy z ręcznikiem.

W-F chłopcy A.Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmai
l.com

Ćwiczenia z nietypowym przyborem. 
Ćwicz według poleceń instruktora z filmu. 
Jeśli będziesz miał problem ze 
zdobyciem"papieru" użyj innego 
bezpiecznego przyboru wedlug własnego 
pomysłu. Wymyśl kilkanaście ćwiczeń ale 
pamiętaj o bezpieczeństwie. Pochwal się 
wykonaniem zadania w formie zdjęć na 
adres e-mail nauczyciela. 

https://www.youtube.
com/watch?v=g0cPDe6X_ik
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