
dla klasy 5a wychowawczyni: Agnieszka Sławińska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Informatyka Elżbieta 
Białek

Korzystając z PowerPoint na portalu 
Office 365, utwórz prezentację, na 
temat "co robisz w czasie Epidemii". 
Wykorzystaj podręcznik, aby 
zapoznać się z zasadami tworzenia 
prezentacji. Prezentacja ma składać 
się z 6 slajdów, w tym jeden 
tytułowy i jeden z autorem 
prezentacji. Nie ustawiaj tła ani 
animacji i przejść slajdów, będzie to 
kolejny etap pracy. Zapisz plik pod 
nazwą Twoje nazwisko 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

Pole równoległoboku. Zapraszam na 
lekcję w aplikacji ZOOM godzina 9.40. 
Proszę wyciąć 3 jednakowe 
równoległoboki . Potrzebny będzie rówjież 
klej i nożyczki. Po zajęciach proszę 
wykonać ćw. 1 a,b,c; ćw. 2 srt.61, 

matematyka 6.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Pole rombu.Zapraszam na lekcję w 
aplikacji ZOOM godzina 9.40. Proszę 
wyciąć 4 jednakowe romby . Potrzebny 
będzie rówjież klej i nożyczki. Po 
zajęciach proszę wykonać ćw. 3,4,5 srt.
62

matematyka 7.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Pole równoległoboku i rombu. Proszę o 
rozwiazanie zadań :6,7,10,11,12 str. 
230,231
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matematyka 8.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Pole trójkąta. Zapraszam na lekcję w 
aplikacji ZOOM godzina 9.00. Proszę 
wyciąć 3 jednakowe trójkąty 
różnoboczne. Potrzebny będzie rówjież 
klej i nożyczki. Po zajęciach proszę 
wykonać zadania 1-7 str.233, 

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

Temat: Warsztat muzyczny. Str. 132-133, 
140-141. Przeczytaj wskazane strony. Z 
koleżanką lub kolegą z klasy umów się na 
rozmowę przez telefon albo na czacie i 
"odpytajcie" się z informacji 
wymienionych na stronie 132. Napiszcie o 
tym do mnie przez dziennik, mailem lub 
na Teamsach "np: w środę zadzwoniłam 
do Hani i odpytywałyśmy się z muzyki". 
Wtedy obu tym osobom wstawiam plusa.

Zadanie dodatkowe to skonstruowanie 
własnego instrumentu strunowego i 
przedstawienie jego zdjęcia lub filmiku. 
Obok zamieściłam link do otwartej 
prezentacji, widocznej dla wszystkich, w 
której należy umieszczać zdjęcia (jeśli 
ktoś z Was nie będzie mógł umieścić 
zdjęcia w prezentacji to może przesłać mi 
mailem). Zadanie jest opisane w 
podręczniku na str. 133, jest tam też kilka 
zdjęć i pomysłów na instrumenty.

https://docs.google.
com/presentation/d/1dEsTk
gl0_dgAYiPkla17yykSmu5f
66W5z1SHr7Of1ug/edit?
usp=sharing

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

1. Przeczytaj rozdział 25: Wyprawy 
Krzyżowe 2. wykonaj ćwiczenia s.64-67 
3. wykonaj test z podręcznika w zeszycie 
s. 152 i prześlij odpowiedzi do 11 maja.

j.niemiecki,K.Gawlicka, 
kasia7363@gmail.com

Thema:Lese-und Worterecke-kącik 
czytelniczy i ze słownictwem.W tym 
tygodniu poznasz ciekawostkę dotyczącą 
niemieckich zwierząt domowych(DACHL-
PERLE 7), utrwalisz nazwy zwierząt i ich  
liczbę mnogą.W tym celu wykonaj 
zadania z podręcznika 16-18 ze str 71 
oraz zeszyt ćwiczeń -zad 15 i 16 str 83/84 

dzwonek.pl

geografia  Ewa Olkowska   
biologiasp363@gmail.com

Utrwalaj w dalszym ciągu wiadomości. 
Pamiętaj test napiszemy w następnym 
tygodniu.

https://docs.google.com/presentation/d/1dEsTkgl0_dgAYiPkla17yykSmu5f66W5z1SHr7Of1ug/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dEsTkgl0_dgAYiPkla17yykSmu5f66W5z1SHr7Of1ug/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dEsTkgl0_dgAYiPkla17yykSmu5f66W5z1SHr7Of1ug/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dEsTkgl0_dgAYiPkla17yykSmu5f66W5z1SHr7Of1ug/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dEsTkgl0_dgAYiPkla17yykSmu5f66W5z1SHr7Of1ug/edit?usp=sharing
http://dzwonek.pl
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biologia  Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Temat: Znaczenie i przegląd 
nagonasiennych.  Obejrzyj prezentację, 
pocztek już znasz, skup sie na dalszej 
części. 

https://drive.google.com/open?
id=1rbObr0CzW0-
eFsk0p0_dlLTfnNIiHiTZ

biologia  Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Wykonaj ćwiczenie  Przegląd 
nagonasiennych

https://learningapps.org/watch?
v=ppx46g3q520

biologia  Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Obejrzyj doświadczenie. https://www.youtube.com/watch?
v=tcfrVe1GMyQ

Możesz sprawdzić sam, czy tak jest 
wykonując doświadczenie ze str. 136

biologia  Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Wykonaj ćwiczenie Znaczenie 
nagonasiennych

https://learningapps.org/watch?
v=pvarmeyh520

język polski 4.05. Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

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

język polski 5.05. Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Lektura - fantastyczne postacie i 
magiczne przedmioty. Zapraszam na 
lekcję w aplikacji ZOOM - godz. 11.00. 
Przypomnij sobie,jakie fantastczne 
postacie i magiczne przedmioty są w 
lekturze. Po zajęciach  kolejną kartkę A4 
podzielna dwie części,na jednej namaluj 
magiczny przedmiot ,na drugiej 
fantastyczną postać ( tak jak potrafisz) i 
np.posługując się  strzałkami opisz .

język polski 6.05.  Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Lektura - w oparach absurdu.  Na kolejnej 
kartce wyjaśnij słowo absurd ( podaj też 
wyrazy blizkoznaczne) i wyrażenie 
komizm słowny ( podręcznik 
pomarańczowy str. 265). Na tej kartce też 
kolorami podaj różne " dziwne" słowa i 
wyrażenia dotyczące szkoły z opowieści 
Niby Żółwia ( prezentacja słów i wyrażeń 
na lekcji online 7.05)

https://drive.google.com/open?id=1rbObr0CzW0-eFsk0p0_dlLTfnNIiHiTZ
https://drive.google.com/open?id=1rbObr0CzW0-eFsk0p0_dlLTfnNIiHiTZ
https://drive.google.com/open?id=1rbObr0CzW0-eFsk0p0_dlLTfnNIiHiTZ
https://learningapps.org/watch?v=ppx46g3q520
https://learningapps.org/watch?v=ppx46g3q520
https://www.youtube.com/watch?v=tcfrVe1GMyQ
https://www.youtube.com/watch?v=tcfrVe1GMyQ
https://learningapps.org/watch?v=pvarmeyh520
https://learningapps.org/watch?v=pvarmeyh520


dla klasy 5a wychowawczyni: Agnieszka Sławińska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

język polski 7.05. Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Lektura - charakterystyka głównej 
bohaterki . Zapraszam na lekcję w 
aplikacji ZOOM o godz. 11.00. Przygotuj 
kartkę,kolorowe flamastry lub kredki oraz  
informacje,które wykorzystamy, aby 
opisać Alicję. 

język polski 8.05. Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Lektura - podsumowanie. Na oddzielnej 
kartce wykonaj pisemnie polecenie . 
Wejdź w rolę uczestnika wyprawy 
naukowej do krainy ,w której znalazła się 
Alicja . Napisz kartkę z dziennika 
podróży,opisz swoje wrażenia ze świata 
fantazji. Pracę prześlij nauczycielowi do 
11.05. 

Wykonaj ilustrację do kartki z dziennika 
podróży. ( do 11.05.)

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

Student's Book: What an adventure: W 
zeszycie zapisz HOLIDAY ACTIVITIES i 
zapisz słownictwo ze str. 68 i 69 (go 
skiing, sit around a campfire itd.)

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

Student's Book: An Amazonian Adventure 
- przeczytaj tekst ze strony 70. W 
zeszycie wykonaj zadania1,2,3 str 70, 71. 
Pracę sprawdzimy na lekcji przez ZOOM 
w piątek o godz. 10.00

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

The weather zad. 5,6 str 71. Pracę 
sprawdzimy na lekcji przez ZOOM w 
piątek o godz. 10.00 HW ACTIVITY 
BOOK ex.1,2 str 28

j. angielski Barbara 
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com

Progress Check Unit 3, z podręcznika str. 
50 wykonaj ćw. 1-6. Odpowiedzi zapisz w 
zeszycie i wyślij zdjęcia mailem.
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religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Maj - miesiącem Matki Bożej.

https://view.genial.
ly/5e9eb4b0bc1ba60db2fc7478
/horizontal-infographic-lists-
katecheza-majowa-kl-4-6?
fbclid=IwAR0V_0iSwIyWGGQLl
yPefHgxjlwP2Suz9GEwc_18jD
mitRwgn-KGB6IiVrg 

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Bernadetta. Wyslij na podany 
adres uzupełnioną kartę pracy. Arkusz 
można uzupełnić bez drukowania.

https://view.genial.
ly/5e9ff77660e2f20daa62052b/
presentation-sw-bernadetta-
wybrana-przez-maryje?
fbclid=IwAR0fAgITVG-
jJilIl8MrIfCxSdbKamg7_VrG4Ul
lHZF3aXdJtZA5fbOxS6I

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

https://drive.google.
com/file/d/1fmIcjy9k3YvnOk-
Tt8ECQuljrsqR1lj0/view?
usp=sharing

plastyka M. Korowajczuk-
Ozga  plastyka363@gmail.
com

T: Kompozycja statyczna w sztuce 
klasycyzmu
Podręcznik str. 58, 59
Wykonaj notatkę  komputerową, krótką o 
sztuce klasycyzmu, dołóż zdjęcia dzieł 
(jak poprzednio -1 strona Word)
Następnie wykonaj pracę plastyczną – 
kompozycję statyczną według polecenia 
na str. 58

https://view.genial.ly/5e9eb4b0bc1ba60db2fc7478/horizontal-infographic-lists-katecheza-majowa-kl-4-6?fbclid=IwAR0V_0iSwIyWGGQLlyPefHgxjlwP2Suz9GEwc_18jDmitRwgn-KGB6IiVrg
https://view.genial.ly/5e9eb4b0bc1ba60db2fc7478/horizontal-infographic-lists-katecheza-majowa-kl-4-6?fbclid=IwAR0V_0iSwIyWGGQLlyPefHgxjlwP2Suz9GEwc_18jDmitRwgn-KGB6IiVrg
https://view.genial.ly/5e9eb4b0bc1ba60db2fc7478/horizontal-infographic-lists-katecheza-majowa-kl-4-6?fbclid=IwAR0V_0iSwIyWGGQLlyPefHgxjlwP2Suz9GEwc_18jDmitRwgn-KGB6IiVrg
https://view.genial.ly/5e9eb4b0bc1ba60db2fc7478/horizontal-infographic-lists-katecheza-majowa-kl-4-6?fbclid=IwAR0V_0iSwIyWGGQLlyPefHgxjlwP2Suz9GEwc_18jDmitRwgn-KGB6IiVrg
https://view.genial.ly/5e9eb4b0bc1ba60db2fc7478/horizontal-infographic-lists-katecheza-majowa-kl-4-6?fbclid=IwAR0V_0iSwIyWGGQLlyPefHgxjlwP2Suz9GEwc_18jDmitRwgn-KGB6IiVrg
https://view.genial.ly/5e9eb4b0bc1ba60db2fc7478/horizontal-infographic-lists-katecheza-majowa-kl-4-6?fbclid=IwAR0V_0iSwIyWGGQLlyPefHgxjlwP2Suz9GEwc_18jDmitRwgn-KGB6IiVrg
https://view.genial.ly/5e9eb4b0bc1ba60db2fc7478/horizontal-infographic-lists-katecheza-majowa-kl-4-6?fbclid=IwAR0V_0iSwIyWGGQLlyPefHgxjlwP2Suz9GEwc_18jDmitRwgn-KGB6IiVrg
https://view.genial.ly/5e9eb4b0bc1ba60db2fc7478/horizontal-infographic-lists-katecheza-majowa-kl-4-6?fbclid=IwAR0V_0iSwIyWGGQLlyPefHgxjlwP2Suz9GEwc_18jDmitRwgn-KGB6IiVrg
https://view.genial.ly/5e9ff77660e2f20daa62052b/presentation-sw-bernadetta-wybrana-przez-maryje?fbclid=IwAR0fAgITVG-jJilIl8MrIfCxSdbKamg7_VrG4UllHZF3aXdJtZA5fbOxS6I
https://view.genial.ly/5e9ff77660e2f20daa62052b/presentation-sw-bernadetta-wybrana-przez-maryje?fbclid=IwAR0fAgITVG-jJilIl8MrIfCxSdbKamg7_VrG4UllHZF3aXdJtZA5fbOxS6I
https://view.genial.ly/5e9ff77660e2f20daa62052b/presentation-sw-bernadetta-wybrana-przez-maryje?fbclid=IwAR0fAgITVG-jJilIl8MrIfCxSdbKamg7_VrG4UllHZF3aXdJtZA5fbOxS6I
https://view.genial.ly/5e9ff77660e2f20daa62052b/presentation-sw-bernadetta-wybrana-przez-maryje?fbclid=IwAR0fAgITVG-jJilIl8MrIfCxSdbKamg7_VrG4UllHZF3aXdJtZA5fbOxS6I
https://view.genial.ly/5e9ff77660e2f20daa62052b/presentation-sw-bernadetta-wybrana-przez-maryje?fbclid=IwAR0fAgITVG-jJilIl8MrIfCxSdbKamg7_VrG4UllHZF3aXdJtZA5fbOxS6I
https://view.genial.ly/5e9ff77660e2f20daa62052b/presentation-sw-bernadetta-wybrana-przez-maryje?fbclid=IwAR0fAgITVG-jJilIl8MrIfCxSdbKamg7_VrG4UllHZF3aXdJtZA5fbOxS6I
https://view.genial.ly/5e9ff77660e2f20daa62052b/presentation-sw-bernadetta-wybrana-przez-maryje?fbclid=IwAR0fAgITVG-jJilIl8MrIfCxSdbKamg7_VrG4UllHZF3aXdJtZA5fbOxS6I
https://view.genial.ly/5e9ff77660e2f20daa62052b/presentation-sw-bernadetta-wybrana-przez-maryje?fbclid=IwAR0fAgITVG-jJilIl8MrIfCxSdbKamg7_VrG4UllHZF3aXdJtZA5fbOxS6I
https://drive.google.com/file/d/1fmIcjy9k3YvnOk-Tt8ECQuljrsqR1lj0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmIcjy9k3YvnOk-Tt8ECQuljrsqR1lj0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmIcjy9k3YvnOk-Tt8ECQuljrsqR1lj0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmIcjy9k3YvnOk-Tt8ECQuljrsqR1lj0/view?usp=sharing
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wych. fiz. dziewcząt 
Agnieszka Sławińska 
aslawinska363@gmail.com

Temat: Przypominamy sobie start niski. 
Zadanie: Przeczytaj materiał 
zamieszczony w linku obok, podejmij 
wskazaną aktywność fizyczną, napisz 
jakie warunki powinny być spełnione aby 
podjęta przez Ciebie aktywność fizyczna 
była dla Ciebie bezpieczna.

https://drive.google.
com/file/d/1nvERfI3vKtZm3EP
QGr9uZUqGAr6KySAa/view?
usp=sharing

Karta KRÓLOWEJ AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ

https://drive.google.
com/open?
id=19rM9Vm9U5sTyL8
EBq2XK1oXKlODO72
QV 

godz. wychowawcza 
Agnieszka Sławińska

Temat: Co wpływa na nasze opinie o 
innych. Zadanie: Przypomnij sobie 
ogladany w zeszłym roku film: " Cudowny 
chłopak". Zastanów się nad odpowiedzią 
na pytanie z tematu lekcji. Czy postać 
Auggiego to jedyna osoba w filmie, która 
borykała sie z problemem strachu przed 
odrzuceniem przez innych? Zachęc do 
obejrzenia filmu rodziców. 

W-f chłopców Marcin Pyzara 
muksbemowo@o2.pl

1.Jak zawsze zachęcam do wspołnego 
poruszania się ze mną we wtorki i 
czwartki o godz 15:00 na facebooku 
MUKS G-81 Bemowo 2. Obejrzyj film na 
temat diety młodego sportowca i 
przygotuj jedniodniowy zdrowy jadłospis. 
Pracę przyślij do mnie na e-mail.

https://www.youtube.com/watch?
v=4ogl1B-4QTM

https://drive.google.com/file/d/1nvERfI3vKtZm3EPQGr9uZUqGAr6KySAa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nvERfI3vKtZm3EPQGr9uZUqGAr6KySAa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nvERfI3vKtZm3EPQGr9uZUqGAr6KySAa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nvERfI3vKtZm3EPQGr9uZUqGAr6KySAa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq2XK1oXKlODO72QV
https://drive.google.com/open?id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq2XK1oXKlODO72QV
https://drive.google.com/open?id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq2XK1oXKlODO72QV
https://drive.google.com/open?id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq2XK1oXKlODO72QV
https://drive.google.com/open?id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq2XK1oXKlODO72QV
https://www.youtube.com/watch?v=4ogl1B-4QTM
https://www.youtube.com/watch?v=4ogl1B-4QTM

