
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY poniedziałek VI ab NA DZIEO 24.05.2021 r.  

Nr 
lekcji 

Przedmiot z planu 
lekcji 

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

1. 
Religia 

Edyta Rożek 

Temat: Pan wszechświata. 

Święto Zesłania Ducha 

Świętego  

 

1. Pomódl się odmawiając modlitwę Ojcze 

Nasz prosząc  Pana Boga o zdrowie 

2.  Święto Zesłania Ducha Świętego- 

omówienie 

 

 Spotykamy się online 

2. 
Matematyka 
Anna Nowik 

 
Temat: Graniastosłupe 
proste – pole całkowite. 
 

Widzimy się na Teams! Lekcja on line 

2. 
Matematyka 

A. Węgrzyn 

 
Temat : Upraszczanie 
wyrażeo algebraicznych. 
Cele: 
- znasz zasady krótszego 
zapisu wyrażeo 
algebraicznych, 
-zapisujesz krócej 
wyrażenia  
algebraiczne. 

Dzisiaj pracujecie samodzielnie. 
Przeczytaj z podręcznika str. 188,189 
Obejrzyj film 
https://www.youtube.com/watch?v=H9-bLEp9t1Q 
 
Wykonaj zadania z podręcznika str. 190 zad.1 
oraz zeszyt dwiczeo str. 93 zad. 1,2,3 
 
Pozdrawiam 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H9-bLEp9t1Q


3,4 
J. Polski 

B. Kazimierczak 

 

 

Temat: Co najmniej dwa 

orzeczenia? – zdanie 

pojedyncze i złożone. 

 

Cele lekcji:- znasz części 

zdania i potrafisz wskazać 

je w zdaniu; 

- rysujesz wykres zdania 

pojedynczego 

- umiesz wskazać zdanie 

pojedyncze i złożone 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przypomnij sobie jakie części zdania  

wyróżniamy i wykonaj zad. 6. str.237 z 

podręcznika. 

3. Następnie wykonaj zadanie 1. str. 339 z 

podręcznika. 

Wykorzystaj  w czasie pracy nad zadaniami: 

https://view.genial.ly/60130b42a2b79f13

10eb5570/presentation-czesci-zdania 

https://jamboard.google.com/d/14BzQqaCK

H2r8GltXjtOjUxKeVATDJGagN8nK6BzH

XKM/edit?usp=sharing 

             4.  Zadania wykonaj pisemnie w zeszycie. 

Powodzenia 

Dzisiaj pracujecie samodzielnie 

Powodzenia 

3. 
J. Polski 

A. Wlazło 

 Temat: Redaguję 

streszczenie na podstawie 

komiksu. 

1. Przypomnij sobie treść lektury „Hobbit”. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Przeczytaj komiks, który powstał na podstawie 

lektury str. 326 – 330. 

Napisz w zeszycie streszczenie przeczytanego fragmentu 

komiksu. Jak napisać streszczenie? – przypomnienie str. 

201. 

Lekcja zdalna – odczytaj 

wiadomość w dzienniku w celu 

potwierdzenia obecności i 

wykonaj podane zadania. 

Zadania zostaną sprawdzone w 

szkole. 

 

4. 
J. Polski 

A. Wlazło 

Temat: Dobra książka 

inspiruje – porównanie 

komiksu z powieścią. 

1. Zapoznaj się z pojęciem „adaptacja utworu 

literackiego” str. 331. 

2. Zapisz temat lekcji. 

Wykonaj zad. 3 str. 331. Zapisz odpowiedzi na 

podane w zadaniu pytania. 

Lekcja zdalna – odczytaj 

wiadomość w dzienniku w celu 

potwierdzenia obecności i 

wykonaj podane zadania. 

Zadania zostaną sprawdzone w 

szkole. 

5. 
Biologia gr. 2 

E. Rożek 
Temat Przegląd i 

znaczenie ssaków 

1.Przeczytaj temat z podręcznika dotyczący 

przeglądu ssaków  

Zadanie podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

https://view.genial.ly/60130b42a2b79f1310eb5570/presentation-czesci-zdania
https://view.genial.ly/60130b42a2b79f1310eb5570/presentation-czesci-zdania
https://jamboard.google.com/d/14BzQqaCKH2r8GltXjtOjUxKeVATDJGagN8nK6BzHXKM/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/14BzQqaCKH2r8GltXjtOjUxKeVATDJGagN8nK6BzHXKM/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/14BzQqaCKH2r8GltXjtOjUxKeVATDJGagN8nK6BzHXKM/edit?usp=sharing
mailto:edytarozek1974@o2.pl


2.Wykonaj zadanie 1,2str    str 111 z zeszytu 

ćwiczeń 

Spotykamy się online 

5. 
J. Angielski gr. 1 

K. Witkowska 
------------------------- Nauczyciel na zwolnieniu lekarskim ------------------------------- 

6. 
Biologia gr. 1 

E. Rożek 
Temat Przegląd i 

znaczenie ssaków 

1.Przeczytaj temat z podręcznika dotyczący 

przeglądu ssaków 

 2.Wykonaj zadanie 1,2str    str 111 z zeszytu 

ćwiczeń 

Zadanie podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

6. 
J. Angielski gr. 2 

K. Witkowska 
------------------------------- Nauczyciel na zwolnieniu lekarskim ---------------------------------- 

 

Miłego dnia Kochani  
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