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Matematyka,Agnieszka Prządka; 
matematykaap. sp363@gmail.
com 15.04

https://drive.google.
com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQ
ztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing

Matematyka,Agnieszka Prządka; 
matematykaap. sp363@gmail.
com

 15.04Obliczanie procentu danej liczby.
1.        Obejrzyj filmik – link obok.
2.        Wykonaj zadania umieszczone na 
dysku
3.        Wykonaj zdjęcie i prześlij je do 
mnie.
https://drive.google.
com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztC
gfPxtgeF12ygq7?usp=sharing

https://pistacja.tv/film/mat00165-
obliczanie-procentu-danej-liczby?
playlist=275

Matematyka,Agnieszka Prządka; 
matematykaap. sp363@gmail.
com

16.04.
Obliczanie liczby z danego jej procentu.
1.        Obejrzyj filmik – link obok.
2.        Wykonaj ćw. 3 str.48, zad. 10 str. 
195, zad. 11 i 12 str. 196
3.        Wykonaj zdjęcie i prześlij je do 
mnie.

https://pistacja.tv/film/mat00167-
obliczanie-liczby-gdy-dany-jest-jej-
procent?playlist=275

Matematyka,Agnieszka Prządka; 
matematykaap. sp363@gmail.
com

17.04.
Obliczanie jakim procentem jednej liczby 
jest druga liczba.
1.Obejrzyj filmik – link obok.
2.Wykonaj ćw. 4 str.49, zad. 3 i 9 str. 195, 
3.Wykonaj zdjęcie i prześlij je do mnie.

https://pistacja.tv/film/mat00168-
obliczanie-ile-procent-jednej-liczby-
stanowi-druga-liczba?playlist=275Tydzień 5 - pośw

iąteczny - 15.04-17.04.2020

Historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
historia.krakowska@gmail.
com

Zaloguj się na platformę epodręcznika, 
dłącz do grupy, przeczytaj udostępnione 
tam materiały i wykonaj ćwiczenia. Nie 
przesyłaj screanów, ja zobaczę Twoje 
odpowiedzi na platformie

https://moje.epodreczniki.pl/a-
shared-
owner/DjWgazB9y/1Glc18Ff

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

Przeczytaj dokładnie w podręczniku 
czerwonym na str. 152  tekst " 
Drogocenna perła" i wykonaj pisemnie 
ćwiczenia 2,3 i 4

zadanie 7 str. 153 ( czerwony 
podręcznik)
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16.04 język polski Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Pracujecie na platformie epodreczniki.pl . 
Proszę zapoznać się z udostępnionym 
materiałem, lekcja  Prawdziwe bogactwo , 
przeczytaj ciekawostkę i online lub w 
zeszycie wykonaj ćw. 2 i 5 . W zeszycie  
wykonaj ćw. 4 i prześlij nauczycielowi.

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

gramatyka- lekcja online na platformie 
zoom o godz.11.00. Ponieważ rozmawiać 
będziemy o partykułach, proszę 
przygotować zeszyt i podręczniki do 
gramatyki ( fioletowy i różowy). Po lekcji 
wykonaj ćwiczenia w różowym 
podręczniku  - 1,2 i 3 str. 48

Ćw. 6 ( rożowy podręcznik) str. 49

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Jezu Tobie ufam- w obliczu 
miłosierdzia; podręcznik str 120.

https://view.genial.
ly/5e8c4c8f2f4c5b0e17009620/
presentation-jezu-ufam-tobie-
katecheza-o-milosierdziu-kl-
starsze?
fbclid=IwAR28IDEf18byPUS3wj
9W6X_v6T7RGFBcY5BnEy5m
a1BNj7xulsC1pd8Vnds

Zróbcie ćwiczenia do tematu z załączonego pliku - 
nie trzeba drukować - i wyslijcie mi na skrzynkę

https://drive.google.
com/file/d/1pRkVO3JQaYNZgG
QN-QREa5Fy29zvSSsq/view?
usp=sharing
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WF grupa A. Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmail.
com

Temat: Rozciągamy i uelastyczniamy 
mięśnie. Wykonaj prosty układ ćwiczeń 
strechingowych (jeśli masz możliwość 
nawet codziennie). Stosuj się do 
wskazówek prowadzącego. Pamiętaj o 
przygotowaniu miejsca do ćwiczeń tak 
aby było bezpieczne. Zamiast maty 
gimnastycznej użyj np. koca złożonego 
na pół. Nagraj krótki filmik lub wykonaj 
dwa trzy zdjęcia z ćwiczeń rozciągających 
które poznasz i prześlij na adres e-mail 
nauczyciela. 

https://www.youtube.
com/watch?v=vq_4SghsXUg

Wypisz na kartce w kilku lub kilkunastu 
punktach dlaczego ważne jest 
rozciąganie mięśni oraz do czego może 
prowadzić słaba elastyczność mięśni i 
słaba gibkość. Zrób fotkę kartki i wyślij 
nauczycielowi.

WF grupa A. Mróz 
annammmroz@gmail.com

W tym tygodniu wykonaj 6 ćwiczeń ( 20 
powtórzeń lub przez 30 sek.), które 
wylosujesz na "kole fortuny" z 
ćwiczeniami ogólnorozwojowymi. 
Powodzenia!!! 

https://wordwall.
net/resource/903292/%c4%
87wiczenia-og%c3%
b3lnorozwojowe

biologia  Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Kochani w następnym tygodniu zrobimy 
sobie quiz na temat kręgowców 
zmiennocieplnych. Skupcie się na 
środowisku życia, czynnościach 
życiowych, cechach przystosowawczych 
do środowiska życia, budowie, 
przedstawicielach do poszczególnych 
grup kręgowców, znaczeniu dla człowieka 
i przyrody

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

Temat: Instrumenty dęte. (do 
przeczytania: podręcznik str. 120-127)

https://www.youtube.com/watch?
v=yKrBVH6SJAw

ponieważ to dość obszerna 
praca, to obejmuje ona 
bieżący i następny tydzień 
(do 24.04)

Obejrzyj filmiki z serii "orkiestrownik" - 
linki obok.

https://www.youtube.com/watch?
v=9r5jiuQP-_M

Zapamiętaj nazwy i wygląd instrumentów 
oraz cechy ich brzmienia na tyle dobrze, 
aby za tydzień rozwiązać test o nich.

https://www.youtube.com/watch?
v=YBqzsWuOI2E&t=109s
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Przepisz (lub wydrukuj i wklej) i uzupełnij 
notatkę. Prześlij zdjęcie (do 24.04)

https://www.youtube.com/watch?
v=t72mH6hezus

Instrumenty dęte to takie, w które trzeba 
dąć (lub pompować) powietrze aby 
uzyskać ............ Dzielimy je na ................ 
i ............... bo dawniej były robione w 
całości z tych materiałów. Instrumenty 
dęte drewniane mają postać rury z 
ustnikiem i ............... Słup powietrza jest 
długi gdy zakryjemy wszystkie otwory 
(palcem lub.........) a krótki gdy je 
odkryjemy. Natomiast w instrumentach 
dętych ............. rura, którą idzie 
powietrze, jest zawinięta i posiada 
wentyle czyli przełączniki, które kierują 
powietrze najkrótszą drogą lub w 
dodatkowe "pętle". 

https://www.youtube.com/watch?
v=JTqH7UaaUEU

Zapamiętaj ale nie przepisuj: Dziś 
instrumenty można robić z różnych metali 
i plastiku, ale przez to nie ma grupy 
"dętych plastikowych" albo "dętych ze 
srebra". Plastikowy flet należy do dętych 
drewnianych, podobnie jak flet zrobiony 
ze srebra. Jest to trochę mylące. 

Wymyśl dla instrumentów dętych 
drewnianych i dętych blaszanych lepsze 
nazwy, nie tak mylące, i lepiej oddające 
ich konstrukcję. Zapisz te nazwy pod 
notatką. 

https://www.youtube.com/watch?v=1-
w9vtSrTZM&t=11s

Na przykład: "dęte zawijane" albo "dęte z 
wentylami"

https://www.youtube.com/watch?
v=CZFuB1oJrwo

zrób instrument dęty z marchewki - link 
do instruktażu obok. Zrób relacje wideo 
lub ze zdjęć z procesu tworzenia tego 
instrmentu a następnie coś na nim zagraj 
i prześlij filmik - to zadanie na 6!

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

fizyka Katarzyna Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Siły międzycząsteczkowe. 
Obejrzyj film.Następnie zrób notatkę w 
zeszycie. Odpowiedz na pytanie: Gdzie w 
zyciu codziennym spotykamy się ze 
zjawiskiem włoskowatosci? Podaj inne 
przykłady niz w filmie. Zdjęcie notatki oraz 
odpowedź na pytanie przeslij w jednym 
mailu do 20 kwietnia do godziny 12

https://www.youtube.com/watch?
v=CemC7odVohw

https://www.youtube.com/watch?v=t72mH6hezus
https://www.youtube.com/watch?v=t72mH6hezus
https://www.youtube.com/watch?v=JTqH7UaaUEU
https://www.youtube.com/watch?v=JTqH7UaaUEU
https://www.youtube.com/watch?v=1-w9vtSrTZM&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=1-w9vtSrTZM&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=CZFuB1oJrwo
https://www.youtube.com/watch?v=CZFuB1oJrwo
https://www.youtube.com/watch?v=HZHIHnGJbLo
https://www.youtube.com/watch?v=HZHIHnGJbLo
https://www.youtube.com/watch?v=HZHIHnGJbLo
https://www.youtube.com/watch?v=CemC7odVohw
https://www.youtube.com/watch?v=CemC7odVohw


dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 5 - pośw
iąteczny - 15.04-17.04.2020

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

Wysłuchaj i przeczytaj tekst Health and 
Sports Day in Japan strona 46 w 
podręczniku. Przepisz słowniczek do 
zeszytu. Inne niezrozumiałe słówka wpisz 
do zeszytu i przetłumacz za pomocą 
słownika diki.pl następnie w zeszycie 
wykonaj zadanie 2.  

Health and Sports Day in 
Japan

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

piątek 17.04.20r. godz. 12.00 - lekcja w 
aplikacji ZOOM - zaproszenie zostanie 
wysłane poprzez dziennik elektroniczny. 
Across Cultures 3F - ex. 5a,5b and ex.6 
p. 47

ex.5 p. 47

język angielski Agnieszka 
Grzyb ag.ang.sp363@gmail.
com

zadania zostaną przesłane przez dzienik 
elektroniczny

https://drive.google.com/open?id=1RNOelmwoS47DMw5yN913qwiqc48doipB
https://drive.google.com/open?id=1RNOelmwoS47DMw5yN913qwiqc48doipB
https://drive.google.com/open?id=1zROXMm84GIKN1dXsIH1vaW-D_Xumofo6

