
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: Świętowanie 

zmartwychwstania  Jezusa 

 

1. Pomódl się odmawiając modlitwę Pod 

Twoją Obronę prosząc  Matkę Boską o zdrowie 

2. Opisz znaczenie symboli wielkanocnych 

s 109  podręcznik 

 Prace podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

 

2. 
Matematyka 
Anna Nowik 

 
Temat: Liczba spełniająca 
równanie 
 

Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Podręcznik str. 197 – 198 

Zad. 1, 2, 3 str. 198 
Lekcja on line 

2. 
Matematyka 

A. Węgrzyn 

Temat: Porównywanie 

liczb. 

Kryteria: 

- znasz pojęcie liczby 

ujemnej, liczb 

przeciwnych 

 i wartości bezwzględnej, 

- porównujesz liczby 

 

 

Lekcja na platformie TEAMS 

Na dzisiejszej lekcji zaczynamy nowy dział: 

 

   ,, LICZBY DODATNIE i LICZBY UJEMNE’’. 

 

Zapraszam  na lekcję online. 

mailto:edytarozek1974@o2.pl


wymierne. 

3,4 
J. Polski 

B. Kazimierczak 

 

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt i lekturę 

Do zobaczenia 

lekcje online na platformie 

Teams. 

3. 
J. Polski 

A. Wlazło 

 Temat: Którego wybrać 

Pawełka czy Rojka? – 

uzasadniamy swoje zdanie. 

1. Odpowiedz na pytanie: Na czym polega wartość 

człowieka? 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Opracuj materiał na temat Pawełka i Rojka - 

przedstawienie postaci, pochodzenie, sytuacja 

rodzinna. Wygląd zewnętrzny. Cechy charakteru, 

usposobienie, sposób zachowywania się. 

4. Pomóż Anieli wybrać – uzasadnij swoje zdanie. 

5. Przypomnij sobie zasady redagowania listu. 

6. Zadanie domowe:  

Napisz list do Anieli Kowalik, w którym 

pomożesz jej dokonać właściwego wyboru. 

Wykorzystaj materiał zgromadzony na lekcji. 

Rzeczowo przekonuj- nie narzucaj swego 

zdania!  Pisz kulturalnie- nie oczerniaj 

przeciwnika! Twoja praca powinna liczyć 

min. 150 słów. Przyślij pracę do oceny. 

Termin wykonania zadania 22.04.21r. 

Lekcja on-line na Teams 

zgodnie z planem lekcji. 

4. 
J. Polski 

A. Wlazło 

Temat: Rozmawiamy o 

Mikołaju Koperniku, który 

„zatrzymał Słońce i 

poruszył Ziemię”. 

1. Odpowiedz na pytanie, co jest potrzebne, aby 

dokonać odkrycia, czy człowiek musi mieć jakieś 

specjalne zdolności, aby zostać odkrywcą. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Przeczytaj wiersz str. 259. 

Wykonaj do tekstu zadania wskazane przez nauczyciela. 

Lekcja on-line na Teams 

zgodnie z planem lekcji. 



5. 
Biologia gr. 2 

E. Rożek 

Temat ;Przegląd i 

znaczenie ptaków 

 

1. Opisz jakie znaczenie mają ptaki w przyrodzie 

2. Wykonaj zadanie 1,2 str 102 

Zadanie podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

 

5. 
J. Angielski gr. 1 

K. Witkowska 
Temat ;  Powtórzenie 

wiadomości z rozdziału 7. 

Witajcie na kolejnej lekcji. Dziś  mamy lekcję 

powtórzeniowa przed sprawdzianem.  

1.Zanotuj temat lekcji. 

2.W podręczniku strona  85 zadanie 5,6 oraz ćwiczenia 

przygotowane przez nauczyciela. 

 

             See you soon-Do zobaczenia. 

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt przez e-

dziennik. 

 

Lekcja online zgodnie z 

planem.. 

6. 
Biologia gr. 1 

E. Rożek 

Temat ;Przegląd i 

znaczenie ptaków 

 

1. Opisz jakie znaczenie mają ptaki w przyrodzie 

2.  Wykonaj zadanie 1,2 str 102 

Zadanie podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

 

6. 
J. Angielski gr. 2 

K. Witkowska 
Temat ;  Powtórzenie 

wiadomości z rozdziału 7. 

Witajcie na kolejnej lekcji. Dziś  mamy lekcję 

powtórzeniowa przed sprawdzianem.  

1.Zanotuj temat lekcji. 

2.W podręczniku strona  85 zadanie 5,6 oraz ćwiczenia 

przygotowane przez nauczyciela. 

 

             See you soon-Do zobaczenia. 

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt przez e-

dziennik. 

 

Lekcja online zgodnie z planem. 

 

Miłego dnia Kochani  
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