
KLASA 1a  

KLASA 1b  

KLASA 2a  

KLASA 2b  

KLASA 3a Poniedziałek 30.03 

1. Uzupełnienie ćw. 1,2 str 51 i ćw.3, 4 str. 52 z ćwiczeń j. polskiego 

2. Głośnie czytanie tekstu „Truskawa” podr. Str.45-46, odpowiedzi na pytania pod tekstem. 

3. Zapis tematu  w zeszycie: Kto pracuje nad filmem? 

4. Wykonanie ćw. 1 z ćw. str. 53, a następnie przepisanie do zeszytu 

5. Wykonanie ćw2-4 str.54 

6. Ustne wykonanie zadań 1-3 z podręcznika str. 47 

7. Rozwiązanie zadań z podr.cz.2  Matematyka  od str. 4-7 

 Wtorek, 31.03 

Przyroda regionów Polski 

1. Czytanie tekstu informacyjnego – podręcznik do języka polskiego str.48-49 

2. Uzupełnienie ćw.1 -3, z ćwiczeń str. 55 

3. Krajobrazy Polski - https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q 

4. Wirtualna wędrówka z mapą – krajobrazy Polski https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I 

5. Rozwiązywanie zadań – książka  Matematyka cz. 2 str.8 i 9 

Środa, 1.04 

Co robimy wiosną? 

1. Ciche czytanie tekstu – podręcznik str.52 

2. Odpowiedzi na pytania str.53 

3. Uzupełnienie ćwiczeń 1- 4 str.62 – 63 ćwiczenia 

4. Podręcznik Matematyka cz.2– rozwiązywanie zadań  str.10 i 11 

5. Zagraj z rodzicami i rodzeństwem – ćwiczenia str.50 -51 

Czwartek, 2.04  

1. Rozwiąż zadania – ćwiczenia str 52, ćw.1-4 i z podręcznika cz. str. 14, zad.1-4 

2. Sprawdzam siebie ćwiczenia str46 – 47 

https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I


3. Wykonaj papierowego króliczka  https://youtu.be/4jSEUTgCVfM 

Piątek, 3.04 

1. Z wiosną na ratunek 

2. Ciche czytanie tekstu podręcznik str.55-56 

3. Odpowiedzi na pytania pod tekstem 

4. Wykonanie ćwiczeń 1- 3 w ćwiczeniach str 64 

5. Opisz forsycję ćwiczenia str 57, ćw.1 

6. Rozwiązywanie zadań 1-3  w ćwiczeniach str.53 

KLASA 3b  

KLASA 5a   

KLASA 6a  

KLASA 7a Fizyka, 
Temat:  Zasada zachowania energii mechanicznej 
https://epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jej-zastosowanie/DckXX5kPU 
Należy dokładnie zapoznać się z materiałem zawartym w opracowaniu pod powyższym adresem, wykonać ćwiczenia sprawdzające oraz 
zadania podsumowujące lekcje.  
W zeszycie przedmiotowym zapisać temat i podać przykłady zamiany jednego rodzaju energii na inny oraz pracy na energię i odwrotnie. 

Materiał pomocniczy – https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28 
Chemia, 
Proszę przeczytać jako utrwalenie i powtórzenie temat „Prawo zachowania masy i stałości składu” 
pod poniższym adresem i wykonać wszystkie zadania (online, bez przepisywania do zeszytu) 
 
https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-stalosci-skladu/D89jhEM1W 

Materiał pomocniczy –  https://www.youtube.com/watch?v=ugK8DWl4R8I 

                                      -  https://www.youtube.com/watch?v=ck2aCqHxSFU 
 

KLASA 8a Język polski, test 1,2,3,4,5  https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ 

Język angielski, test 1,2,3,4,5  https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ 
Język niemiecki 
Historia 
WOS 

https://youtu.be/4jSEUTgCVfM
https://epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jej-zastosowanie/DckXX5kPU
https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28
https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-stalosci-skladu/D89jhEM1W
https://www.youtube.com/watch?v=ugK8DWl4R8I
https://www.youtube.com/watch?v=ck2aCqHxSFU


Matematyka, test 1,2,3,4,5 https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ 
oraz zestaw www.sp35.katowice.pl/at/zad01/pdf i odesłanie do sprawdzenie na maila n-la 
Biologia 
Geografia 
Fizyka, 
Proszę przeczytać jako utrwalenie i powtórzenie wiadomości  tematy z  epodręczników oraz wykonać  
wykonać  zamieszczone w materiale lekcji ćwiczenia  i zadania (online, bez przepisywania do zeszytu) 
https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-ruchu-drgajacym-i-falach/Dphwjki1p 
https://epodreczniki.pl/a/podzial-fal-elektromagnetycznych-oraz-ich-zastosowanie/DjHMWAXOt 
materiały  pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=TOiv5ZElH4k&list=PLqYLfb5PQPoOwMZyMeUnNOnWT91YL2Sg1 

https://www.youtube.com/watch?v=4LKzKRGlQgU&list=PLqYLfb5PQPoOwMZyMeUnNOnWT91YL2Sg1&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=x8tJGv8sNQA&list=PLqYLfb5PQPoOwMZyMeUnNOnWT91YL2Sg1&index=6 

Chemia, 
Proszę przeczytać jako utrwalenie i powtórzenie temat „Kwasy  karboksylowe - właściwości” 
pod poniższym adresem i wykonać  zadania (online, bez przepisywania do zeszytu) 
https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---wlasciwosci/D1CvnKVGd 
Wdż 
Religia 
EDB 
Informatyka 
Wf 
Zrk – język angielski 
Zrk – matematyka, MATLANDIA, dokończyć zadania z działów od I do V 
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