
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY poniedziałek VI ab NA DZIEO 12.04.2021 r.  

Nr 
lekcji 

Przedmiot z planu 
lekcji 

Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 
Sposób i termin odesłania 
rozwiązao nauczycielowi 

1. 
Religia 

Edyta Rożek 

Temat: Ofiara krzyża. 

Tajemnica cierpienia i 

śmierci 

1. Pomódl się odmawiając modlitwę Ojcze Nasz 

prosząc  Pana Boga o zdrowie 

2. Wyjaśnienie słowo zmartwychwstanie 

3. Wspólne słuchanie pieśni wielkanocnych  

 Prace podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

2. 
Matematyka 
Anna Nowik 

Temat: Upraszczanie 
wyrażeo algebraicznych 

Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Podręcznik str. 188 – 189 

Zad. 1 str. 190 
Lekcja on line 

2. 
Matematyka 

A. Węgrzyn 

Temat: Pole powierzchni  

ostrosłupa. 

Cele: 

- znasz wzór na pole 

powierzchni ostrosłupa, 

- obliczasz pola powierzchni 

ostrosłupów. 

Lekcja na platformie TEAMS. 

 

 

Podręcznik str. 235 zad. 7,8,9,10 

 

Zapraszam  na lekcję online. 

3,4 
J. Polski 

B. Kazimierczak 

Temat: 

Sprawdzam!!!Wykres 

zdania pojedynczego. 

Części zdania. 

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt i lekturę 

Do zobaczenia 

lekcje online na platformie 

Teams. 

mailto:edytarozek1974@o2.pl


3. 
J. Polski 

A. Wlazło 

 Temat: Czy dobrze znamy 

treść lektury pt. 

„Kłamczucha”? 

1. Wejdź na Teams na zespół język polski. 

2. Otwórz link Kartkówka z lektury. 

3. Wykonaj zadania. 

4. Prześlij do sprawdzenia i oceny. 

Powodzenia  

 

Poniżej linki do dodatkowych zadań sprawdzających 

znajomość lektury: 

 

https://wordwall.net/pl/resource/692955/polski/do-

lektury-k%C5%82amczucha-quiz 

https://testzlektury.pl/test/run/65/klamczucha/ 

https://samequizy.pl/test-z-lektury-pt-klamczucha-2/ 

Lekcja on-line na Teams 

zgodnie z planem lekcji. 

4. 
J. Polski 

A. Wlazło 

Temat: Świat 

przedstawiony w książce 

M. Musierowicz pt. 

„Kłamczucha”. 

1. Zapisz temat lekcji. 

2. Wykonaj w zeszycie mapę myśli, pracując z 

lekturą: 

- określ czas i miejsce akcji 

- wypisz bohaterów z podziałem na głównych, 

drugoplanowych, epizodycznych 

- określ gatunek i problematykę utworu 

- ułóż plan wydarzeń 

- zapisz krótką notatkę o autorce lektury. 

Lekcja on-line na Teams 

zgodnie z planem lekcji. 

5. 
Biologia gr. 2 

E. Rożek 

Temat ;Ptaki -kręgowce 

zdolne do lotu-ćwiczenia 

 

1. Wypisz cechy ptaków umożliwiające lot 

2. Wykonaj zadanie 3  str98 

Zadanie podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

 

5. 
J. Angielski gr. 1 

K. Witkowska 
Temat ;What sport do you 

do? A jaki sport ty 

Witajcie na kolejnej lekcji. Dziś  utrwalimy słownictwo 

związane z nazwami  sportów ekstremalnych. 

Lekcja online zgodnie z 

planem.. 

https://wordwall.net/pl/resource/692955/polski/do-lektury-k%C5%82amczucha-quiz
https://wordwall.net/pl/resource/692955/polski/do-lektury-k%C5%82amczucha-quiz
https://testzlektury.pl/test/run/65/klamczucha/
https://samequizy.pl/test-z-lektury-pt-klamczucha-2/
mailto:edytarozek1974@o2.pl


uprawiasz? Odbiór tekstu 

słuchanego. 

1.Zanotuj temat lekcji. 

2.W podręczniku strona  95 zadanie 5,6 

 

             See you soon-Do zobaczenia. 

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt przez e-

dziennik. 

 

6. 
Biologia gr. 1 

E. Rożek 

Temat ;Ptaki -kręgowce 

zdolne do lotu-ćwiczenia 

 

1. Wypisz cechy ptaków umożliwiające lot 

2. Wykonaj zadanie 3  str98 

Zadanie podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

 

6. 
J. Angielski gr. 2 

K. Witkowska 

Temat ;What sport do you 

do? A jaki sport ty 

uprawiasz? Odbiór tekstu 

słuchanego. 

Witajcie na kolejnej lekcji. Dziś  utrwalimy słownictwo 

związane z nazwami  sportów ekstremalnych. 

1.Zanotuj temat lekcji. 

2.W podręczniku strona  95 zadanie 5,6 

 

             See you soon-Do zobaczenia. 

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt przez e-

dziennik. 

 

Lekcja online zgodnie z planem. 

 

Miłego dnia Kochani  

 

 

 

 

mailto:edytarozek1974@o2.pl

