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matematyka; Agnieszka 
Prządka; 
matematykaapsp363@gmail.
com

21.04 Własności rombów i 
równoległoboków wykonaj ćwiczenia: 10 
str. 36; 13 str. 37; 16 str.38; 17 str. 39 
oraz zad.12 i 13 str.195; Konsultacje na 
aplikacji ZOOM godz. 10.00. Szczegóły 
podam przez Dziennik 

22.04 Własności rombów i 
równoległoboków

https://drive.google.
com/drive/folders/15zVjWXCkr
1_Oqx4azB_ZqsLO6GlW0y7V
?usp=sharing

23.04 Trapezy. Wykonaj notatkę słowno - 
graficzną dotyczącą własności trapezów. 
Wykonaj zadania 6 i 8 str. 199

https://pistacja.
tv/film/mat00228-trapez-
wprowadzenie?playlist=339

24.04 Własności trapezów. Wykonaj 
ćwiczenia str. 40,41

Informatyka Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

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

Thema:Ich mag keine Papageien-nie 
lubię papug.W tym tygodniu nauczycie się 
nowego czasownika"moegen"-lubić.
Należy przepisać go do zeszytu ze str 82 
w podręczniku i oczywiście nauczyć się .
Następnie wykonaj zad,12 i 13 str 69 w 
podręczniku.W zadaniu 12 występują 
nowe słowa.W ich zrozumieniu pomogą 
Ci obrazki i słownik na końcu książki.
Oczywiście nowe słowa należy także 
umieścić w zeszycie. Potem pracujecie z 
ćw. 10,11 i 12 str 80-82 w zeszycie 
ćwiczeń.Pamiętaj, by sprawdzać wyniki 
swojej pracy na stronie dzwonek.pl

dzwonek.pl Poćwicz odmianę czasownika moegen-
lubić poprzez zabawę:)

https://wordwall.
net/pl/resource/859273/moegen

https://drive.google.com/drive/folders/15zVjWXCkr1_Oqx4azB_ZqsLO6GlW0y7V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zVjWXCkr1_Oqx4azB_ZqsLO6GlW0y7V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zVjWXCkr1_Oqx4azB_ZqsLO6GlW0y7V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zVjWXCkr1_Oqx4azB_ZqsLO6GlW0y7V?usp=sharing
https://pistacja.tv/film/mat00228-trapez-wprowadzenie?playlist=339
https://pistacja.tv/film/mat00228-trapez-wprowadzenie?playlist=339
https://pistacja.tv/film/mat00228-trapez-wprowadzenie?playlist=339
http://dzwonek.pl
https://wordwall.net/pl/resource/859273/moegen
https://wordwall.net/pl/resource/859273/moegen
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jęz.polski Edyta Suska,
dziennik elektroniczny, polski.
207sp363@gmail.com

Wtorek
Podział na grupy.
Odszukaj siebie w grupie. Opracuj 
zadany temat( prezentacja multimedialna 
lub opis i rysunki na kartkach)
 Możesz połączyć się on- line z kolegami 
z grupy i wspólnie opracować temat. 
Efekty pracy prezentujemy w piątek-
Zoom.
Dzielimy się wg numerów w dzienniku
Gr. 1- nr1-7-temat- Wioski murzyńskie – 
ludzie, ich zwyczaje i obrzędy
Gr.2-nr8-14-temat – nieznane nam 
zjawiska przyrody Afryki
Gr.3-nr15-21-temat- fauna Afryki 
(pamiętaj o różnorodnym klimacie)
Gr4nr22-28-temat- flora Afryki(pamiętaj o 
różnorodnym klimacie) 

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

Temat: śpiewajmy razem - chór (do 
przeczytania: przeczytaj strony 124-131)
Zaśpiewaj w domu piosenkę "Chodź, 
pomaluj mój świat". 

https://www.youtube.com/watch?
v=AqEsWi0lx9Q

Jeśli mieszkasz blisko koleżanki lub kolegi umów 
się na śpiewanie z balkonów o jednej godzinie.

Posłuchaj co najmniej minuty z każdego z 
nagrań wymienionych w książce w 
ramkach "posłuchaj". https://www.youtube.com/watch?v=Oh3y7r3tiv0
Które nagranie najbardziej Ci się podoba? Zapisz 
w zeszycie tytuł utworu oraz nazwę wykonującego 
go chóru i krótko uzasadnij, dlaczego ten utwór 
podobał Ci się najbardziej. https://www.youtube.com/watch?v=P5mu34WkfEs

https://www.youtube.com/watch?v=JTVXEGIS3LE
https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c
https://www.youtube.com/watch?v=T2G3Ft4R2x4

https://www.youtube.com/watch?v=AqEsWi0lx9Q
https://www.youtube.com/watch?v=AqEsWi0lx9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Oh3y7r3tiv0
https://www.youtube.com/watch?v=P5mu34WkfEs
https://www.youtube.com/watch?v=JTVXEGIS3LE
https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c
https://www.youtube.com/watch?v=T2G3Ft4R2x4
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jęz.polski Środa- na środku strony narysuj postać 
Stasia,, następnie wypełnij kartę pracy, 
schowaj  ją do koperty, kopertę naklej w 
lewym dolnym rogu kartki, nie przesyłaj 
zdjęc LEKTUROWNIKA- to jeszcze nie 
koniec pracy

https://docs.google.
com/document/d/1SmHJSHh_E-
ulTCNoGf1B6TFhxqQ4XAna/edit

jęz.polski Czwartek,- zredaguj charakterystykę na 
temat: „Staś Tarkowski to bohater, który 
w czasie wędrówki przez Czarny Ląd  
ulega przemianie”. Pamiętaj o 
prawidłowej budowie charakterystyki
Pracę prześlij w pliku WORD( czekam do 
poniedziałku(27.04)

jęz.polski Piątek:
Prezentacja na aplikacji Zoom
Praca domowa
1.        Zredaguj ogłoszenie , które 
mogłoby się znaleźć w gazecie, po 
porwaniu Stasia i Nel.
2.        Biuro podróży „Tam-tam” 
poszukuje przewodnika podróży, który 
organizowałby wycieczki śladami Stasi i 
Nel-  Pomóż biuru podróży i zredaguj 
ogłoszenie.
3.        Zredaguj zaproszenie na spektakl 
teatralny  przygotowany przez Twoją 
klasę na podstawie powieści ‘”W pustyni i 
w puszczy”
Pracę prześlij w pliku WORD( czekam do 
poniedziałku(27.04)

https://docs.google.com/document/d/1SmHJSHh_E-ulTCNoGf1B6TFhxqQ4XAna/edit
https://docs.google.com/document/d/1SmHJSHh_E-ulTCNoGf1B6TFhxqQ4XAna/edit
https://docs.google.com/document/d/1SmHJSHh_E-ulTCNoGf1B6TFhxqQ4XAna/edit
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plastyka M. Korowajczuk-
Ozga  plastyka363@gmail.
com

Kompozycja dynamiczna w sztuce 
baroku.
 Podręcznik str. 56
Obejrzyj film
 Wykonaj notatkę  komputerową, krótką o 
sztuce baroku, dołóż zdjęcia dzieł (1 
strona Word)
Następnie wykonaj pracę plastyczną - 
kompozycję dynamiczną na temat : Bitwa 
lub Wichura ( pomoc na stronie 54)        
Masz czas do końca kwietnia

https://www.youtube.
com/watch?v=QgwT0vvK9nM

religia Katarzyna Kołodziejczuk  
katechezasp363@gmail.com

Temat: Święty Piotr https://view.genial.
ly/5e9c8a08594d3b0da3de552
5/presentation-sw-piotr-kl5 

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk  
katechezasp363@gmail.com

Wyprawa biblijna https://view.genial.
ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad
/game-breakout-biblijne-
podroze-w-czasie-genesis?
fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxp
tLx6XsLM0fMzrICFW5TBLQub
oUlKz5dvJOqce6eWjA 

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

1.Przeczytaj rozdział 22 i 23 i wykonaj 
ćwiczenia s. 58-61 2. wykonaj kartę pracy 
i przeslij ją do 27 kwietnia (możesz pisać 
na niej, możesz wydrukować lub zapisać 
odpowiedzi w zeszycie w odpowiedniej 
kolejności).

https://drive.google.com/open?
id=15pxxYbHC3alYW5xg9pslsi
olGckoMM0X

zobacz i zrób ćwiczenia dotyczące 
budowli w średniowieczu 

http://platforma.historiadlapolonii.
pl/lessons/hzd/77/1

WF dziewczyny, Anna Mróz, 
annammmroz@gamil.com

Mam nadzieję, że udało Wam się 
wykonać zadania, jakie otrzymałyście ode 
mnie w zeszłym tygodniu i udało Wam się 
trochę poruszać.
W tym tygodniu, w ramach lekcji wfu, 
proszę o wykonanie ćwiczeń z filmiku.
.

https://www.youtube.
com/watch?v=VNtWgtAf8Pc

Dla chętnych kolejny filmik z 
ćwiczeniamy :)

https://www.youtube.com/watch?
v=wFgZRt1Kyf8

Drugim zadaniem jest przeczytanie 
artykułu na temat zdrowego żywienia 
dzieci i młodzieży ( artykuł polecam także 
rodzicom:)

https://dietetycy.org.
pl/zywienie-dzieci-w-wieku-
szkolnym/

https://www.youtube.com/watch?v=QgwT0vvK9nM
https://www.youtube.com/watch?v=QgwT0vvK9nM
https://view.genial.ly/5e9c8a08594d3b0da3de5525/presentation-sw-piotr-kl5
https://view.genial.ly/5e9c8a08594d3b0da3de5525/presentation-sw-piotr-kl5
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https://view.genial.ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-genesis?fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6XsLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5dvJOqce6eWjA
https://view.genial.ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-genesis?fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6XsLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5dvJOqce6eWjA
https://view.genial.ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-genesis?fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6XsLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5dvJOqce6eWjA
https://view.genial.ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-genesis?fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6XsLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5dvJOqce6eWjA
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https://drive.google.com/open?id=15pxxYbHC3alYW5xg9pslsiolGckoMM0X
https://drive.google.com/open?id=15pxxYbHC3alYW5xg9pslsiolGckoMM0X
https://drive.google.com/open?id=15pxxYbHC3alYW5xg9pslsiolGckoMM0X
http://platforma.historiadlapolonii.pl/lessons/hzd/77/1
http://platforma.historiadlapolonii.pl/lessons/hzd/77/1
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=wFgZRt1Kyf8
https://www.youtube.com/watch?v=wFgZRt1Kyf8
https://dietetycy.org.pl/zywienie-dzieci-w-wieku-szkolnym/
https://dietetycy.org.pl/zywienie-dzieci-w-wieku-szkolnym/
https://dietetycy.org.pl/zywienie-dzieci-w-wieku-szkolnym/


dla klasy 5b wychowawczyni: Edyta Suska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

biologia  Ewa Olkowska 
biologiasp363gmail.com

Zarejestruj się na Quizizz pod własnym 
imieniem, nazwiskiem i klasą. Będziesz 
miał do wykonania quiz, który jest na 
ocenę- mszaki i paprotniki
 Użyj kodu, który podam przez dziennik  
w czwartek. Quiz będzie ważny przez 
dwa dni, możesz go wykonać tylko raz. 
Pamiętaj nie jest on na czas, ale na 
poprawne rozwiązanie. Powodzenia :)

gegografia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com
jęz.angielski Agnieszka Grzyb Przeczytaj materiały po lekcji Zoom 

(20.04), wysłałam je mailem, zrób 
zadanie domowe, nie wysyłaj zdjęcia 
mailem, sprawdzimy w czwartek na 
kolejnej lekcji. 

jęz. angielski Agnieszka 
Grzyb

str.74 podręcznik, wykonaj: zad.1 
Everyday social behaviour, przepisz 
wyrażenia do zeszytu, przetłumacz tylko 
jeśli któreś jest dla ciebie nowe, zad.2 
(link audio obok). Zrób także str 75: 
zadanie 1 (dopasuj:1 - D, 2 - ...., 3 - .....,4 
- ...., 5 - ...... , zadanie 2 posłuchaj i 
sprawdź (link audio obok), zadanie 3  . 
Nie wysyłaj zdjęć tych ćwiczeń, 
sprawdzimy je wspólnie w przyszłym tyg. 
na lekcji Zoom.

https://vipclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_kl
asa_5_student_s_book_audio_files

jęz. angielski Agnieszka 
Grzyb

lekcja w aplikacji Zoom, czwartek 
23.04, godz. 12:30, zaproszenie prześlę 
przez dziennik; podczas lekcji 
sprawdzimy zadanie domowe (modal 
verbs) i omówimy zagadnienie: Adverbs 
ending in -ly i ily oraz przećwiczymy je w 
zadaniu

https://vipclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_kl
asa_5_student_s_book_audio_files

Informatyka Agnieszka Szałaj 
aszalaj@wp.pl

Proszę o utworzenie konta na https://scratch.mit.
edu/ według filmu i obejrzenie projektów gier

https://www.youtube.com/watch?
v=0BYPsODumWY

https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_student_s_book_audio_files
https://www.youtube.com/watch?v=0BYPsODumWY
https://www.youtube.com/watch?v=0BYPsODumWY
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Technika Agnieszka Szałaj 
aszalaj@wp.pl

Wykonujemy zadanie według instrukcji, 
zdjecia prac proszę przesłać na email: 
aszalaj@wp.pl

https://sp363-my.sharepoint.
com/:b:
/g/personal/aszalaj1_sp363_on
microsoft_com/ERpylm3WJUN
DlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4
DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh

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

Powtórz Past simple. Zrób zadania z 
ćwiczeń 1,2,3,4,5 str 26 (activity book) 
Zadania wykonaj do czwartku.

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

Czwartek 23.04.20 godz. 11.00 - lekcja 
poprzez aplikację ZOOM - zaproszenie 
będzie wysłane przez dziennik 
elektroniczny. Pamiętaj o zrobieniu zadań 
z ćwiczeń.

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

Przeczytaj tekst ze strony 62: GOOD VS 
EVIL i ułóż paragrafy w poprawnej 
olejności. Następnie posłuchaj nagrania i 
sprawdź poprawność swoich odpowiedzi. 
W zeszycie przepisz słowniczek oraz zrób 
zadania 2 i 3 ze str 62 ( odpowiedzi 
sprawdzimy poprzez lekcji przez 
ZOOM - w poniedziałek) Poniedziałek 
27.04 - lekcja przez ZOOM godz. 14.00 - 
zaproszenie wyślę przez dziennik 
elektroniczny

GOOD vs EVIL

Wf chłopców Marcin Pyzara 
muksbemowo@o2.pl

We wtorek o godz. 15:00 i w czwartek o 
godz.15:00 na profilu facebookowym 
MUKS G-81 Bemowo odbędą się zajęcia 
ogólnorozwojowe na żywo prowadzone 
przeze mnie. Proszę w miarę możliwości 
wziąć w nich udział. Jeżeli ktoś nie może 
w wyznaczonych godzinach to film będzie 
cały cały czas dostępny na stronie ale 
zachęcam do wspólnego ćwiczenia.

https://www.facebook.
com/MUKS-G-81-Bemowo-
105754280801610/?
view_public_for=10575428080
1610

https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aszalaj1_sp363_onmicrosoft_com/ERpylm3WJUNDlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aszalaj1_sp363_onmicrosoft_com/ERpylm3WJUNDlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aszalaj1_sp363_onmicrosoft_com/ERpylm3WJUNDlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aszalaj1_sp363_onmicrosoft_com/ERpylm3WJUNDlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aszalaj1_sp363_onmicrosoft_com/ERpylm3WJUNDlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aszalaj1_sp363_onmicrosoft_com/ERpylm3WJUNDlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh
https://drive.google.com/open?id=1Vxi1pBB16ZktyrOuIxzn7sFN59zilDSJ
https://www.facebook.com/MUKS-G-81-Bemowo-105754280801610/?view_public_for=105754280801610
https://www.facebook.com/MUKS-G-81-Bemowo-105754280801610/?view_public_for=105754280801610
https://www.facebook.com/MUKS-G-81-Bemowo-105754280801610/?view_public_for=105754280801610
https://www.facebook.com/MUKS-G-81-Bemowo-105754280801610/?view_public_for=105754280801610
https://www.facebook.com/MUKS-G-81-Bemowo-105754280801610/?view_public_for=105754280801610
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