
Wykaz materiału do samodzielnej  

realizacji przez uczniów w warunkach domowych 

 

KLASA 1 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  
W ramach zajęć z edukacji polonistycznej - uczniowie będą doskonalić technikę czytania tj. czytanie 
sylab, wyrazów i tekstów z poznanymi literami, kształtować umiejętność czytania ze zrozumieniem. 
Ćwiczyć pisanie sylab, wyrazów oraz doskonalić technikę pisania - kaligrafia. 
Edukacja matematyczna - uczniowie będą utrwalać dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, 
porządkować liczby według podanego warunku, stosować prawo przemienności dodawania. Z zakresu 
utrwalania treści matematycznych dzieci również będą korzystały z programu edukacyjnego Matzoo dla 
klasy 1. 
 

J. ANGIELSKI  
W ramach zajęć z języka angielskiego uczeń wykona słowniczki obrazkowe, które znajdują się w 
zeszycie ćwiczeń oraz utrwali wprowadzone dotychczas słownictwo z Rozdziału1-4. 
Wykona projektu „ MY MENU” 
 

RELIGIA KATOLICKA  
1. Codzienna modlitwa z dzieckiem 
2. Obejrzenie jakiegoś filmu o Jezusie 
3. Nauka i utrwalanie wyznaczonych modlitw 
4. Uzupełnienie braków w książce (tematy od 1 do 35) 
5. Mogą sobie zrobić dwa kolejne tematy: Radośnie witamy Jezusa - Niedziela Palmowa i Jezus jest z 
nami ukryty w chlebie - Wielki Czwartek, strony 74-77. Zachęcam do uruchomienia e-podręcznika, który 
był dołączony do książki na płycie CD - tam są opowiadania, piosenki 
 

RELIGIA EWANGELICKA  
Samodzielna nauka pieśni 265 "Warownym grodem". 

 
KLASA 2 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
Uczniowie realizują materiał nauczania zgodnie z blokami tematycznymi w podręczniku (bez 
wprowadzania nowych treści) - wychowawca każdego dnia zamieszcza w dzienniku elektronicznym 
zagadnienia do opracowania, ponadto uczniowie uzyskali dostęp nauczycielski do multipodręczników; 
obowiązuje systematyczne prowadzenie karty czytania oraz utrwalanie tabliczki mnożenia w zakresie 50. 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
grupa p. Magdaleny Firla 
Proszę uzupełnić wszystkie zadania w zeszycie ćwiczeń z Rozdziału 3 Animals. Większość zadań była 



wykonywana na lekcjach, ale niektóre zostały pominięte. Uzupełnić słowniczek obrazkowy na końcu 
zeszytu ćwiczeń str. 97 (tylko do Rozdziału 3). Przygotować się do sprawdzianu z Rozdziału 3 (nazwy 
zwierząt i środowisk naturalnych). 
 

grupa p. Marzeny Foltyn 
Proszę przygotować się do sprawdzianu (Unit 4) poprzez wykonanie: 
pakietu zadań ze strony: 
http://glottodydaktyczni.com/klasa-2-zdalne-lekcje-jezyka-angielskiego-pakiet/ 
Proszę stosować się do instrukcji przesłanej przez dziennik elektroniczny 
Projekt: 
Project: Diary: Clothes and weather (inwencja twórcza wskazana proszę, aby dzieci każdego dnia przez 
tydzień notowały w szablonie dziennika, który jest do pobrania na stronie wyżej, jaka jest pogoda oraz 
jakie ubrania noszą, mogą dodać różne słówka albo ciekawostki co robiły, dodatkowo ozdobić 
dzienniczek, rysować, nakleić coś) 
 

JĘZYK NIEMIECKI 
bardzo proszę o utrwalenie nazwy liczb 1-12 po niemiecku (możliwość odsłuchania zadania z 
podręcznika Zahlen Rap ze strony 32 
na stronie http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-1-podrecznik-wieloletni (lektion 2 , numer 
zadania 32) 
Polecam również do nauki link https://www.youtube.com/watch?v=6x0Lzvsk2LM 
oraz piosenkę poznaną na 
zajęciach http://dafkenner.wszpwn.com.pl/edycja2016/mp3/sp_1_3/Eins_zwei_Papagei.mp3 
Z książki ćwiczeń bardzo proszę o wykonanie zadań utrwalających liczby od strony 32 do strony 35. 
 

EDUKACJA INFORMATYCZNA strona internetowa www.matzoo.pl 

 

RELIGIA 
- uzupełnianie brakujących ćwiczeń 
- utrwalanie poznanych modlitw 
- codzienna modlitwa 

 
KLASA 3 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 
Zadania dotyczą treści programowych, które zostały już zrealizowane. Uczniowie będą mieli za zadanie 
utrwalić posiadaną wiedzę, zarówno z edukacji polonistycznej (praca z tekstem -czytanie ze 
zrozumieniem, utrwalanie zasad ortografii, wykonywanie ćwiczeń tematycznych), edukacji społeczno-
przyrodniczej 
oraz matematycznej (utrwalanie tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 100, dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 100). Zachęcam uczniów, aby rozwiązywali zadania w znanym programie „Matlandia Junior” 
oraz „Mat zoo” z zakresu umiejętności matematycznych. Szczegółowy zakres zadań będzie przesyłany za 
pomocą dziennika elektronicznego. 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
GRUPA 1 
Proszę przygotować się do sprawdzianu (Unit 4) poprzez wykonanie: 



Pakietu zadań ze strony: 
http://glottodydaktyczni.com/klasa-3-zdalne-lekcje-jezyka-angielskiego-pakiet/ 
Proszę stosować się do instrukcji przesłanej przez dziennik elektroniczny 
Oraz projektu: 
Project: Dinosaurs of Today (inwencja twórcza wskazana ? może być w formie lapbooka, plakatu) 
(Bardzo proszę narysować co najmniej dwa i je opisać, na podstawie zadania 3. w książce na stronie 39.) 

GRUPA 2 
Korzystając z podręcznika strona 33 proszę zaznajomić się z nowym słownictwem (części ciała zwierząt). 
W zeszycie stworzyć listę nowych słówek: przepisać słówka ze strony 33 i dodać polskie tłumaczenie. 
Przeczytać tekst piosenki ze strony 33. 
Wykonać w zeszycie ćwiczeń całą stronę 38, następnie strona 40 zadanie 3 (należy uzupełnić tekst 
piosenki pracując równocześnie ze stroną 33 w podręczniku). Strona 41 zadanie 2 (pracujemy podobnie 
jak w ćwiczeniu 3 na str. 40). W zeszycie wykonać rysunek dowolnego dinozaura i zaznaczając 
strzałkami podpisać jego części ciała. 
 

JĘZYK NIEMIECKI 
Uczniowie poznali na ostatnich zajęciach słownictwo związane z urodzinami (nazwy prezentów oraz 
przymiotniki opisujące prezenty-strona 26 i 27 w podręczniku) 
Nazwy prezentów oraz przymiotniki z tłumaczeniem powinny być zapisane w zeszycie, w przypadku 
braków proszę, aby uczniowie je uzupełnili. alt-stary, neu-nowy, gut- dobry, schlecht -zły, schón-ładny, 
nett- miły, interessant-interesujący, langweilig-nudny, toll-wspaniały, wunderbar – cudowny) groB-duży, 
klein mały. Bardzo proszę, aby uczniowie utrwalali w domu poznane słownictwo (możliwość odsłuchania 
zadania z podręcznika ze strony 26 i 27 (płyta CD lub 
na stronie http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-2-podrecznik-wieloletni ( dotyczy to Lektion 3 
track od 31 do 35) Na ostatnich zajęciach uczniowie wykonywali zadania ze strony 30 z podręcznika, 
uczniowie nieobecni mogą samodzielnie wykonać te zadania odsłuchując materiał z płytko CD z 
podrecznika lub ze strony internetowej http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-2-podrecznik-
wieloletni (dotyczy Lektion 3 track 36-37). Z książki ćwiczeń bardzo proszę o wykonanie zadań 
utrwalających poznane słownictwo od strony 28 do strony 35. Część zadań została już przerobiona. 
 

EDUKACJA INFORMATYCZNA  
Ćwiczenia dla klasy 3 - strona internetowa - www.matzoo.pl 

 

KLASA 4 
 
Zadania dla 4 klasy. Teksty są skopiowane z wiadomości przysłanych przez nauczycieli, pisownia 
oryginalna, w razie pytań rodzice mogą pisać do nauczycieli danego przedmiotu. 

 
JĘZYK POLSKI: 
1. Przeczytać „Tajemniczy ogród”  i zrobić w zeszycie: plan najważniejszych wydarzeń, wypisać 
bohaterów (głównych i drugoplanowych). Napisać swoją opinię o książce: podobała mi się/nie podobała 
mi się – dlaczego? 
Polecam lekturę uzupełnić o film Agnieszki Holland „Tajemniczy ogród”, jeśli oczywiście ktoś ma taką 
możliwość. 
Na dodatkową ocenę: ilustracja do jednej wybranej sceny książki (dowolną techniką plastyczną). 
2. Powtórzyć reguły pisowni rz i ż. Poćwiczyć pisownię w oparciu o dostępne materiały. Po powrocie – 
dyktando. 
3. Na pamięć „Mazurek Dąbrowskiego” (hymn narodowy), 4 zwrotki + refren, po powrocie recytacja na 



ocenę. 
4. Nauczyć się opowiadać wybraną baśń – z tych, które omawialiśmy na lekcji lub inną dowolną. 
Wytłumaczyć przesłanie/morał wybranej przez siebie baśni. 
5. Polecam czytanie „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica...”, uzupełnioną o najnowszą ekranizację, 
planuję omawianie jeszcze w tym roku na koniec, jeśli starczy czasu, jeśli nie to będzie pierwsza lektura 
do 5 klasy. 

 
GRUPA p. MAGDY FIRLI, J ĘZYK ANGIELSKI: 
Utrwalać słownictwo z Rozdziału 5 korzystając ze słowniczka str. 75 : Lesson 5.1. oraz Lesson 5.2. (do 
wyrażenia: ride a bike) przygotowywując się tym samym do odpowiedzi ustnej z tego materiału. 
Strona 76 w podręczniku zadania 1, 2, 4, 8 (odpowiedzi zapisać w zeszycie) 
Strona 44 w ZESZYCIE ĆWICZEŃ (proszę wykonać ćwiczenia, które pominęliśmy na lekcji) 
 

GRUPA p. MARZENY FOLTYN, J ĘZYK ANGIELSKI: 
Powtórka i przygotowanie do sprawdzianu  j.n: 
Unit 5 
• can affirmative, negative, questions and short answers 
• Action verbs 
• Collocations with make, play and ride, do 
• Suggestions 
• Sign language 
• After-school clubs 
• An ad for an after-school club 
oraz wprowadzenie do działu kolejnego: 
• Daily activities 
• Days of the week 
• Months 
• Telling the time 
 
Zadania powtórzeniowe i przygotowanie z kolejnego działu załączone na stronie, proszę o stosowanie się 
do instrukcji przesłanej przez dziennik elektroniczny: http://glottodydaktyczni.com/klasa-4-zdalne-lekcje-
jezyka-angielskiego-pakiet1/ 
 
J. NIEMIECKI: 
Uczniowie poznali na ostatnich zajęciach słownictwo związane z rodziną, rodzeństwem, nauczyli się 
odpowiadać na pytanie czy masz rodzeństwo :Hast du Geschwister? poznali również odmianę 
czasownika haben-mieć oraz odmianę rodzajnika nieokreślonego w bierniku einen (dotyczy rodzaju 
męskiego)/eine (dotyczy rodzaju żeńskiego)/ein (dotyczy rodzaju nijakiego) 
strona 28, 29 podręcznik, notatki są w zeszycie, do tego powinny być wykonane z ćwiczeń następujące 
zadania 1,2,3 od strony 25 do strony 26 
Jedna z grup językowych poznała przymiotniki, opisujące osoby i wykonała do tego z ćwiczeń zadanie 4 
ze strony 27, drugą grupę (zajęcia w piątek) ze względu na zawieszenie zajęć bardzo proszę o zapisanie 
tych przymiotników do zeszytu wraz z tłumaczeniem (słownik w podręczniku strona 86) oraz wykonanie 
zadania 4 ze strony 27 w ćwiczeniach. 
bardzo proszę aby uczniowie opisali 4 członków rodziny w zeszycie (podręcznik zad 5 strona 29) 
przykład 1. Wie ist dein Vater? Mein Vater ist streng. 
Kolejnym zadaniem będzie odsłuchanie przez nich piosenki ze strony 34 w podręczniku (płytka CD lub 
ze strony internetowej http://www.chmura.klett.pl/books/wir-smart-1-kl-iv-2017-podrecznik--2 



dotyczy Modul 1 Kapitel 3 track 30 i wykonanie zadania 2 ze strony 34 w ćwiczeniach 
Kolejnym zadaniem będzie przepisanie do zeszytu liczb od 21 do 2000 z podręcznika zadanie 6 strona 30 
oraz nauka tych liczb. 
 

HISTORIA: 
1.Przygotuj i przeprowadź wywiad z Mikołajem Kopernikiem. Zapisz w zeszycie propozycję pytań i 
odpowiedzi jakie mógłby on udzielić. 
Można korzystać z podręcznika str. 71 – 73 lub z innych dostępnych źródeł. 
2. Przygotuj informacje dotyczące Jana Zamoyskiego przeznaczone do zamieszczenia w encyklopedii. 
Zapisz biogram w zeszycie. Powinien on zawierać najważniejsze fakty o opisywanej postaci ( podręcznik, 
str. 76 – 79 ). 
 

MATEMATYKA 
Po wykonaniu poleceń z pierwszego tygodnia proszę:  
1. Zagrać w grę: „Budowniczy powierzchni”, „Arytmetyka” ze strony  https://gwo.pl/eksperymentarium-
m-p4366 
2. Rozwiązać testy: https://gwo.pl/strony/2106/liczby-i-dzialania 
https://gwo.pl/strony/2107/systemy-zapisywania-liczb    
https://gwo.pl/strony/2108/dzialania-pisemne  
3. Dowiedzieć się czegoś o ułamkach : http://youtu.be/ZWClQq520Zk ,a następnie rozwiązać 
zadania z Podręcznika str.152-157. 
  Rozwiązania zapisuj w zeszycie przedmiotowym . 
 

PRZYRODA: 
1. Temat nr 25 w podręczniku : Jak dbać o własne ciało i otoczenie ? 
Zeszyt ćwiczeń : uzupełnienie zadań do tego tematu. 
2 . Temat nr 26 w podręczniku: Podsumowanie działu: Ja i moje ciało. Zeszyt ćwiczeń: uzupełnienie 
zadań do tego tematu. 
3. Powtórzenie wiadomości przygotowujące do sprawdzianu z działu :Ja i moje otoczenie w oparciu o 
polecenia do działu na str.106 w podręczniku. 
4. Temat nr 27 w podręczniku: Świat substancji. Zeszyt ćwiczeń: uzupełnienie zadań do tego tematu. 
 

PLASTYKA  
Praca plastyczna na temat: „W kosmosie. O wielkiej planecie i małych meteorytach” . Technika dowolna 
(wycinanka, wydzieranka, farby plakatowe, wodne, kredki świecowe). Ważne, by wykorzystać 
dotychczas poznane pojęcia plastyczne. Może to być zatem kompozycja symetryczna lub rytmiczna. 
Operujemy plamą barwną. Mieszamy kolory pochodne z podstawowych, można wyróżnić jeden element 
za pomocą akcentu kolorystycznego. 
 
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: „Wiosna w Cieszyńskich Rezerwatach 
Przyrody”. „Tematem konkursu jest piękno przyrody jednego z trzech cieszyńskich rezerwatów. 
Uczestnicy wg własnych spostrzeżeń i obserwacji w dowolny sposób np. za pomocą kredek, farb, ołówka, 
wycinanek, naklejanek lub innych pomysłów odzwierciedlają piękno przyrody. […] Każda z prac 
wykonana w formacie A-3, powinna być opisana na dołączonej metryczce tematem, imieniem, 
nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły” 
 
Polecam również konkurs plastyczny, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Cieszynie „Moja 
podróż do…”  



Regulamin: http://sp4cieszyn.pl/sites/default/files/Konkurs_%20plast_2020.pdf   Dosłowna realizacja zadania 
konkursowego jest w obecnej sytuacji utrudniona, można jednak potraktować temat jako prowokację do 
uruchomienia wyobraźni, przywołania wspomnień z odbytych podróży lub wymyślenia metafory 
podróży. 
 

TECHNIKA:  
w związku z zaplanowanym egzaminem na kartę rowerową -do nauczenia znaki ( zakazu, nakazu, 
informacyjne, ostrzegawcze ) z podręcznika (wszystkie znaki były omówione na lekcji). 
 

INFORMATYKA:  ćwiczenia z komputerem - www.matzoo.pl 

 

W-F, M. PIETRZYK: 
Zadanie 1. Korzystając z różnych źródeł, napisz w 5-10 zdaniach kim była i co osiągnęła Otylia 
Jędrzejczak. 
Zadanie 2. Odpowiedz na pytania dotyczące piłki koszykowej. 
1. Za ile punków liczony jest rzut osobisty do kosza? 
2. Ilu zawodników z jednej drużyny przebywa na boisku w czasie gry? 
3. Jak nazywamy poszczególne części gry w koszykówce? 
4. Z ilu części gry składa się mecz mistrzowski? 
5. Ile minut trwa jedna część gry w polskiej lidze koszykówki? 
Zadanie 3. Wykonaj codziennie 4 ćwiczenia wzmacniające, po jednym na daną partie mięśni (ręce, nogi, 
brzuch, plecy) i powtórz ćwiczenie 10 razy. Każdego dnia zapisz na kartce ćwiczenia, które wykonałeś. 
(Można wykorzystać dowolny przybór). 

 
RELIGIA KATOLICKA: 
1. Codzienna modlitwa z dzieckiem 
2. Czytanie Pisma Świętego 
3. Obejrzeć film JEZUS ( jest dostępny na youtubie: JEZUS cały film 
polski lektor) 
4. Nauka i utrwalanie modlitw zadanych na początku roku 
5. Przygotowanie notatki w zeszycie (może też być prezentacja multimedialna, plakat bądź referat) na 
temat: Triduum Paschalne (trzy święte dni`: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielka 
Niedziela. Co w tych dniach działo się z Jezusem i jak my te wydarzenia 
uobecniamy w liturgii). 
6. Zadałam też dzieciom dodatkowe tematy do opracowania. Można wybrać jeden: 
• Kardynał Stefan Wyszyński (można skorzystać ze stron:  
https://wyszynskiprymas.pl/zyciorys-stefana-wyszynskiego/,  
https://ekai.pl/zycie-i-droga-na-oltarze-kard-wyszynskiego/ 
• Święty Jan Sarkander (można skorzystać ze stron:  
https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-30b.php3, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_jan_sarkander0.html, 
https://www.piotrskarga.pl/sw--jan-sarkander---meczennik-tajemnicy-spowiedzi,1864,2810,p.html, 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19950521_sarkander_pl.html 
• Święty Jan Paweł II (można skorzystać ze stron:  
https://diecezja.pl/100-lecie/, https://diecezja.pl/apostolowie-milosierdzia/swiety-jan-pawel-ii/, 
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-22a.php3 

 



RELIGIA EWANGELICKA:  przeczytać Ewangelię świętego Mateusza. 

 
KLASA 5 
 
J. POLSKI Kl. VA  
1) Temat: Słownik poprawnej polszczyzny. 
ćwiczenia cz.1 - str. 21 - 23, zad.1-4 
2) Temat: Powtórzenie jako środek poetycki. 
ćwiczenia cz. 1 - str. 24-28, zad. 1,2,4 
3) Temat: Zapisywanie skrótów. 
ćwiczenia cz. 1, str. 141-143, zad. 1-6 
4) Temat: Piszemy list oficjalny. 
Zadania do wykonania: podręcznik str. 181 - zad. 1, 2 (pisemnie do zeszytu zad. 2b oraz notatka z ramki z 
wykrzyknikiem), ćwiczenia cz. 1 - str. 50-52, zad. 1-4. 
Proszę także o wykonanie zad. 3 str. 182 (podręcznik) w formie pracy pisemnej (pdf/doc/docx/odf) i 
wysłanie go jako załącznika w mailu do czwartku 19.03. 
5) Temat: Ćwiczenia ortograficzne. 
 
W zeszycie proszę opracować notatkę zawierającą zasady ortograficzne łącznie z wyjątkami. Notatka 
może być w formie tabelki, streszczenia, mapy myśli czy w stylu sketch notes. 
Przy wyrazach trudnych odsyłam do słownika ortograficznego (również w formie elektronicznej – 
polecam: www.sjp.pwn.pl) 
ćwiczenia cz. 2 – str. 112- 119, zad. 1-10 
podręcznik str. 222, zad. 4 
PO POWROCIE DO SZKOŁY NAPISZEMY DYKTANDO 
W ramach ćwiczeń polecam stronę: https://dyktanda.online/app/ 
 
6) Temat: Życzę, gratuluję, zapraszam, ogłaszam – użytkowe formy wypowiedzi. 
ćwiczenia cz. 2 – str. 31- 34, zad. 1-6; 
str. 50, zad. 1-3, 
str.55- 57, zad. 1-4. 
7) Temat: Zabawy słowem – zdrobnienie. 
ćwiczenie cz. 2 – str. 11- 14, zad. 1-10 
podręcznik – str. 236, zad. 5a 
8) Temat: Piszemy instrukcję. 
Przeczytać informacje z ramek o instrukcji z podręcznika (str. 249 i 250). 
ćwiczenia cz. 2 – str. 35-37, zad. 1-4. 
9) Temat: Z planu filmowego. 
ćwiczenia cz.2 – str. 72-73, zad.1-5. 
10) Temat: Opisujemy rzeźbę. 
Ćwiczenia cz. 2 – str. 46-49, zad. 1-5. Przy wykonywaniu ćw.5 skorzystaj z podręcznika str.320 (zad. 1b 
– zgromadzone słownictwo, zad. 1d – plan wypowiedzi) 
 
LEKTURA DO PRZECZYTANIA : R. Kosik „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” – 
podczas czytania zaznaczyć elementy charakterystyki postaci. 
 

JĘZYK POLSKI Kl. VB 



1) Temat: Słownik poprawnej polszczyzny. 
ćwiczenia cz.1 - str. 21 - 23, zad.1-4 

2) Temat: Powtórzenie jako środek poetycki. 
ćwiczenia cz. 1 - str. 24-28, zad. 1,2,4 

3) Temat: Zapisywanie skrótów. 
ćwiczenia cz. 1, str. 141-143, zad. 1-6 

4) Temat: Piszemy list oficjalny. 
Zadania do wykonania: podręcznik str. 181 - zad. 1, 2 (pisemnie do zeszytu zad. 2b oraz notatka z 
ramki z wykrzyknikiem), ćwiczenia cz. 1 - str. 50-52, zad. 1-4. 
Proszę także o wykonanie zad. 3 str. 182 (podręcznik) w formie pracy pisemnej (pdf/doc/docx/odf) i 
wysłanie go jako załącznika w mailu do czwartku 19.03.  

5) Temat: Ćwiczenia ortograficzne. 
W zeszycie proszę opracować notatkę zawierającą zasady ortograficzne łącznie z wyjątkami. 
Notatka może być w formie tabelki, streszczenia, mapy myśli czy w stylu sketch notes. 
Przy wyrazach trudnych odsyłam do słownika ortograficznego (również w formie elektronicznej – 
polecam: www.sjp.pwn.pl)  
ćwiczenia cz. 2 –  str. 112- 119, zad. 1-10 
podręcznik str. 222, zad. 4 
PO POWROCIE DO SZKOŁY NAPISZEMY DYKTANDO 
W ramach ćwiczeń polecam stronę: https://dyktanda.online/app/ 

6) Temat: Życzę, gratuluję, zapraszam, ogłaszam – użytkowe formy wypowiedzi.  
ćwiczenia cz. 2 – str. 33- 34, zad. 4-6;  
str. 50, zad. 1-3,  
str.55- 57, zad. 1-4. 

 
7) Temat: Zabawy słowem – zdrobnienie.  

ćwiczenie cz. 2 – str. 11- 14, zad. 1-10 
podręcznik – str. 236, zad. 5a 

8) Temat: Piszemy instrukcję. 
Przeczytać informacje z ramek o instrukcji z podręcznika (str. 249 i 250).  
ćwiczenia cz. 2 – str. 35-37, zad. 1-4. 

9) Temat: Z planu filmowego. 
ćwiczenia cz.2 – str. 72-73, zad.1-5. 

10) Temat: Opisujemy rzeźbę. 
Ćwiczenia cz. 2 – str. 46-49, zad. 1-5. Przy wykonywaniu ćw.5 skorzystaj z podręcznika str.320 
(zad. 1b –  zgromadzone słownictwo, zad. 1d – plan wypowiedzi) 

 
LEKTURA DO PRZECZYTANIA: F. Molnar „Chłopcy z Placu Broni” 

J. ANGIELSKI - KL.VA  
Powtórka i przygotowanie do sprawdzianu j.n.: 
Unit 5 • Past Simple 
To be • places in town, prepositions, adjectives 
• writing and reading dates • writing about then and now 
Oraz wprowadzenie do działu kolejnego: 
Unit 6 • types of jobs 
House chores 
• Describing a day out using past tense and linking words 
 
Zadania powtórzeniowe i przygotowanie z kolejnego działu załączone na stronie, proszę o stosowanie się 



do instrukcji przesłanej przez dziennik elektroniczny: 
http://glottodydaktyczni.com/klasa-5-zdalne-lekcje-jezyka-angielskiego-pakiet1/ 

 

J. ANGIELSKI - KL. VB 
Strona 72 w podręczniku: zadanie 5: pracując z mapką udzielić pisemnych wskazówek w zeszycie jak 
dotrzeć do: a) teatru b) banku c)szpitala 
Strona 73 w podr. zadanie 1: zapoznać się z nowym słownictwem + wykonać zadanie 1: podpisać obrazki 
w zeszycie 
Strona 74 w podr. zadanie 3: zapoznać się z przymiotnikami i wykonać zadanie 4 w zeszycie 
Strona 76 w podr. wykonać wszystkie zadania powtórkowe z tej strony z Unitu 5 przygotowując się 
równocześnie do kartkówek z gramatyki (Past Simple: to be) i słownictwa 
 

J. NIEMIECKI - KL.VA, VB 
Uczniowie poznali na ostatnich zajęciach słownictwo dotyczące zwierząt domowych (notatki z lekcji w 
zeszycie powinny zawierać nazwy zwierząt po niemiecku z tłumaczeniem) 
Bardzo proszę o naukę i utrwalenie tych słówek. 
 
Uczniowie nauczyli się informować jakie i ile zwierząt domowych mają lub chcieliby mieć. Bardzo 
proszę, aby w zeszycie była notatka z podręcznika ze strony 67 
Ich habe einen............... /eine/........../ein........../zwei,drei .................... 
 
Uczniowie przypomnieli sobie również odmianę czasownika haben-mieć (ich habe, du hast, er/sie/es hat, 
wir haben, ihr habt, sie/Sie haben 
 
W ćwiczeniach uczniowie powinni mieć wykonane zadania od 1 ze strony 77 do 9 ze strony 80 
 
Kolejnym zadaniem będzie nauka czasownika mögen-lubić, proszę aby uczniowie wpisali odmianę tego 
czasownika do zeszytu strona 69 podręcznik oraz wykonali pisemnie do zeszytu zadanie 12 ze strony 69 
w podręczniku wdł. przykładu. Was mag dein Hund? Mein Hund mag Würste. 
 

HISTORIA - KL.VA, VB 
1. „System feudalny i społeczeństwo stanowe” ( podręcznik str. 132 – 134 ) : 
- przedstaw na czym polega system lenny 
- czym są stany 
- podziały społeczne w średniowieczu ( schemat zostanie przesłany drogą elektroniczną ) 
2. „Prawa i obowiązki poszczególnych stanów” 
Schemat zostanie przesłany drogą elektroniczną – proszę uzupełnić zgodnie z podziałem ( podręcznik str. 
136 – 151 ) 
3. "Mieszczaństwo – życie codzienne i dawne zawody” 
- na czym polegała lokacja 
- odszukaj spośród współczesnych polskich miast te, które zostały założone w średniowieczu  (zapisz w 
zeszycie ich nazwy i wiek kiedy zostały założone) 
- dopasuj nazwę dawnego zawodu do odpowiedniego szyldu – zadanie zostanie przesłane drogą 
elektroniczną 
4. „Zakony w średniowieczu” 
- Poszukaj informacji na temat dwóch klasztorów znajdujących się w Twojej najbliższej okolicy. 
Korzystając z dostępnych źródeł ustal kiedy powstał i jakiej wspólnoty jest siedzibą. 
  



Polecam do oglądania serię „Szlakiem miejsc niezwykłych : pomniki historii” zwłaszcza odcinki 
dotyczące Sandomierza i Tyńca, opracowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.  

GEOGRAFIA - KL.VA, VB 
I. Temat: Wybrzeże Słowińskie 
zadania do wykonania: 
1.przeczytać tekst - podręcznik str. 78-83, zapoznać się z mapką na str. 80 
2.obejrzeć na YouTube (wpisać w wyszukiwarkę " Wybrzeże Słowińskie - prezentacja multimedialna) 
dwie prezentacje"Wybrzeże Słowińskie" oraz "Słowiński Park Narodowy" 
3. Zaznaczyć na mapie konturowej Polski ( taką mapkę mają wszyscy w zeszycie położenie Wybrzeża 
Słowińskiego 
4. W zeszycie opisać położenie 
5. Z mapki wypisać do zeszytu 
a) rzeki przepływające 
b) jeziora przybrzeżne 
c) miejscowości turystyczne 
w przypadku kiedy podręcznik został w szkole- proszę w Internecie wyszukać wiadomości o Wybrzeżu 
Słowińskim, walorach przrodniczych i Słowińskim Parku Narodowym. 
3. Wykonać plakat- Słowiński Park Narodowy - uwzględnić położenie parku, symbol, główne walory 
przyrodnicze 
 

BIOLOGIA - KL.VA, VB  
W związku z zaistniałą sytuacją, odpadną nam 2 lekcje biologii. Proszę serdecznie, aby uczniowie 
w miarę swoich możliwości oraz Państwa pomocy zapoznali się z tematami: 
2. Korzeń - organ podziemny rośliny 
3. Pęd. Budowa i funkcje łodygi 
Niestety nie udało mi się znaleźć filmu który pomógłby uczniom łatwiej przyswoić informację. Mam 
nadzieję, że codzienne obserwacje roślin wystarczą. Proszę, aby uczniowie wykonali na najbliższą lekcję 
sketchnotkę - sposób wykonania dowolny, może zawierać oba tematy na 1 kartce, można podzielić na 
dwie kartki - jak wygodniej. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę się ze mną kontaktować przez wiadomości na e-dzienniku. 
 

PLASTYKA KL.VA/VB 
Dzieło sztuki z odpadów. 
Nadszedł czas, w którym zostajemy w domu. Spędzamy w nim dużo więcej czasu niż zwykle. Może 
odkrywamy na nowo miejsce stałego zamieszkania. Zadanie plastyczne polega więc tym razem na pracy 
w domu. Rozejrzyjcie się wokół i poszukajcie w nim rzeczy, które są już bezużyteczne, stare, zepsute. 
Można użyć dowolnego przedmiotu i wykonać z niego przestrzenną pracę. W ten sposób nadamy drugie 
życie rzeczom, które chcieliśmy wyrzucić. Forma pracy jest dowolna. Można zestawić ze sobą różne, 
zaskakujące przedmioty lub ożywić je (dorobić ręce, nogi, oczy). Docenię pomysłowość, kreatywność. 
 
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, o którym wspominałam na lekcji: „Wiosna w 
Cieszyńskich Rezerwatach Przyrody”. Ci, którzy nie oddali pracy, mogą skończyć ją w domu. „Tematem 
konkursu jest piękno przyrody jednego z trzech cieszyńskich rezerwatów. Uczestnicy wg własnych 
spostrzeżeń i obserwacji w dowolny sposób np. za pomocą kredek, farb, ołówka, wycinanek, naklejanek 
lub innych pomysłów odzwierciedlają piękno przyrody. […] Każda z prac wykonana w formacie A-3, 
powinna być opisana na dołączonej metryczce tematem, imieniem, nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły” 
 



Polecam również konkurs plastyczny, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Cieszynie „Moja 
podróż do…” 
Regulamin: http://sp4cieszyn.pl/sites/default/files/Konkurs_%20plast_2020.pdf Dosłowna realizacja 
zadania konkursowego jest w obecnej sytuacji utrudniona, można jednak potraktować temat jako 
prowokację do uruchomienia wyobraźni, przywołania wspomnień z odbytych podróży lub wymyślenia 
metafory podróży. 
 

TECHNIKA - KL.VA, VB 
Technika-Dla osób, które zdeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową do nauczenia: 
Z.zakazu – B-1,B-2, B-9, B-20, B-21, B-22, B-41, B-35, B-38 
Z.nakazu – C-1,C-3, C-5, C-13,C-13a , C-12, C-16, C-16 
Z.ostrzegawcze- A-1, A-2, A-5, A-7,A-8, A-9, A-10, A-16, A-17, A-29, A-30 
Z.informacyjne- D-1, D-2, D-3, D-6, D-6a, D-6b, D-7, D-8 , D-9 , D-10,D-22,G-34 
Znaki:obszar zabudowany, strefa zamieszkania 
A także podstawowe znaki poziome; stop , ustąp pierwszeństwa, przejście dla pieszych, przejazd dla 
rowerów. 
Telefony do służb: 997, 998, 999, 112. 
Ze względu na rosnącą wypadkowość również wśród dzieci, pozostali uczniowie zobowiązani są do 
przypomnienia powyższych znaków i nr do służb. 
 

INFORMATYKA - KL.VA, VB 
Informatyka - ćwiczenia dla klasy 5 - strona www.matzoo.pl 
 

PLASTYKA  - KL VB 
Dzieło sztuki z odpadów. 
Nadszedł czas, w którym zostajemy w domu. Spędzamy w nim dużo więcej czasu niż zwykle. Może 
odkrywamy na nowo miejsce stałego zamieszkania. Zadanie plastyczne polega więc tym razem na pracy 
w domu. Rozejrzyjcie się wokół i poszukajcie w nim rzeczy, które są już bezużyteczne, stare, zepsute. 
Można użyć dowolnego przedmiotu i wykonać z niego przestrzenną pracę. W ten sposób nadamy drugie 
życie rzeczom, które chcieliśmy wyrzucić. Forma pracy jest dowolna. Można zestawić ze sobą różne, 
zaskakujące przedmioty lub ożywić przedmiot (dorobić ręce, nogi, oczy). Liczę na Waszą pomysłowość. 
 
- Przypominam też o konkursie „Wiosna w Cieszyńskich Rezerwatach Przyrody”. Ci, którzy nie oddali 
prac, wykonanych w szkole, mogą zrobić je w domu na dowolnej kartce formatu A-3. 
„Tematem konkursu jest piękno przyrody jednego z trzech cieszyńskich rezerwatów. Uczestnicy wg 
własnych spostrzeżeń i obserwacji w dowolny sposób np. za pomocą kredek, farb, ołówka, wycinanek, 
naklejanek lub innych pomysłów odzwierciedlają piękno przyrody. […] Każda z prac wykonana w 
formacie A-3, powinna być opisana na dołączonej metryczce tematem, imieniem, nazwiskiem, klasą i 
nazwą szkoły”. 

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE - KL.VA, VB 
Zadanie 1. Korzystając z różnych źródeł, napisz w 5-10 zdaniach kim była i co osiągnęła Otylia 
Jędrzejczak. 
Zadanie 2. Odpowiedz na pytania dotyczące piłki koszykowej. 
1. Za ile punków liczony jest rzut osobisty do kosza? 
2. Ilu zawodników z jednej drużyny przebywa na boisku w czasie gry? 
3. Jak nazywamy poszczególne części gry w koszykówce? 
4. Z ilu części gry składa się mecz mistrzowski? 



5. Ile minut trwa jedna część gry w polskiej lidze koszykówki? 
Zadanie 3. Wykonaj codziennie 4 ćwiczenia wzmacniające, po jednym na daną partie mięśni ( ręce, nogi, 
brzuch, plecy) i powtórz ćwiczenie 10 razy. Każdego dnia zapisz na kartce ćwiczenia, które wykonałeś. 
(Można wykorzystać dowolny przybór). 
 

RELIGIA - KL.VA, VB 
Religia katolicka: 
1. Codzienna modlitwa z dzieckiem. Rozważenie Drogi Krzyżowej 
2. Czytanie Pisma Świętego 
3. Obejrzeć film JEZUS ( jest dostępny na youtubie: JEZUS cały film polski lektor) 
4. Nauka i utrwalanie modlitw zadanych na początku roku 
5. Przygotowanie notatki w zeszycie (może też być prezentacja multimedialna, plakat bądź referat) na 
temat: Triduum Paschalne (trzy święte dni`: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielka 
Niedziela. Co w tych dniach działo się z Jezusem i jak my te wydarzenia uobecniamy w liturgii). 
6. Można opracować jeden z podanych tematów (praca dodatkowa dla chętnych): 
• Święta Faustyna Kowalska 
• Święty Wojciech 
• Święta Jadwiga królowa 
• Święty Stanisław ze Szczepanowa 
• Kardynał Stefan Wyszyński 
• Święty Jan Sarkander 

 
KLASA 6 
 

J. POLSKI 
1. Napisać na osobnych kartkach wypowiedź argumentacyjną (teza we wstępie, 3 argumenty w 
rozwinięciu i wnioski w zakończeniu, min. 150 słów) na jeden wybrany temat: 
Czy posługiwanie się poprawnym i starannym językiem jest ważne? 
Czy zgadzasz się, że nie warto używać wulgaryzmów? 
2. Czytać lekturę "Kwiat kalafiora", zapisać w zeszycie: własną opinię o książce, notatkę biograficzną o 
M. Musierowicz, wypisać bohaterów lektury z podziałem na głównych i drugoplanowych, określić czas i 
miejsce wydarzeń, opisać dokładniej jednego wybranego bohatera lub bohaterkę. 
3. Ćwiczenia, cz. II - rozdział "Powtarzamy wiedzę o zasobach słownictwa", s. 8 - 12, wykonać ćwiczenia 
z tego rozdziału i zapisać w zeszycie wytłumaczenia pojęć: 
wyrazy pokrewne, synonimy, antonimy, zdrobnienia, zgrubienia, wyrazy wieloznaczne + po przykłady. 
Jeśli ktoś zostawił ćwiczenia w szkole może zapisać wytłumaczenia w oparciu o zasoby Internetu. 
4. Przeczytać ze zrozumieniem wiersz "W pamiętniku Zofii Bobrówny" J. Słowackiego (podręcznik s. 
184 lub Internet) i narysować na kartce/wykonać dowolną techniką plastyczną ojczyznę, o której mówi 
podmiot liryczny. 
Proszę pamiętać też o zadaniach, które już wcześniej zadałam (wyrazy zapomniane i streszczenie). 
Sprawdzimy po powrocie do szkoły. 
 

J. ANGIELSKI 
Wykonać w zeszycie zadania powtórkowe z Unitu 5: strony 76, 77 w podręczniku. Przygotować się do 
kartkówek z gramatyki i słownictwa. Uczniów, którzy zostawili podręczniki w szkole proszę o kontakt 
mailowy (magda.firla14@gmail.com) prześlę wtedy zdjęcia wybranych stron. 

 



J. NIEMIECKI 
Uczniowie poznali na ostatnich zajęciach słownictwo dotyczące szkoły. W zeszycie powinny być notatki 
z nazw przyborów szkolnych z tłumaczeniem oraz nazw dni tygodnia oraz przedmiotów szkolnych. 
(podręcznik, strona 14 oraz 17) tłumaczenie jest również w słowniku na stronie 82 i 82 , podręcznik) 
Grupę chłopców proszę o wykonanie ćwiczeń utrwalających w zeszycie (podręcznik zadania 17 (czy 
rozpoznajesz nazwy przedmiotów szkolnych)oraz 18 (jak nazywają się dni tygodnia po 
polsku/angielsku/niemiecku ) ze strony 20 oraz o zapisanie pytań i udzielenie na nich odpowiedzi (oprócz 
podpunktów f, i) z zadania 19 ze strony 20 
Chłopcy nieobecni na ostatnich zajęciach są proszeni o uzupełnienie ostatniej lekcji (są to zadania 
opisane poniżej dla grupy dziewczyn) 
Grupę dziewczyn proszę o przejrzenie planu lekcji Tiny ze strony 17 w podręczniku oraz wykonanie z 
ćwiczeń zadań:8 strona 16 (znajdź nazwy dni tygodnia) 
zadania 9/str 17 (napisz pełne nazwy dni tygodnia i ponumeruj je) oraz zad. 10 strona 17 (znajdź 11 nazw 
przedmiotów szkolnych i zapisz je) 
Obie grupy proszę również o wykonanie w ćwiczeniach zad 24 ze strony 23 (znajdź błędy i zapisz 
poprawnie każdy wyraz) 
 

HISTORIA 
Zaprojektuj i przygotuj (w zeszycie lub na osobnych kartkach) propozycję gazety z 1773 roku. 
Wydarzenia, które powinny sie w niej znaleźć można odszukać w podręczniku na stronach 158 - 167 
(m. in. pierwszy rozbiór Polski, konferencja barska, powołanie KEN). Proszę wymyślić tytuły (nagłówki) 
dla poszczególnych artykułów i krótko opisać dany temat 
 

MATEMATYKA 
1.uzupełnić wszystkie ewentualne braki w zeszytach ćwiczeń 
2.wysłuchanie cyklu wykładów dotyczących liczb całkowitych ze 
strony: https://www.matmagwiazdy.pl/liczby-calkowite-ujemne.htm 
po ich wysłuchaniu proszę spróbować rozwiązać zadania z zeszytu ćwiczeń od strony 61-70 . 
Proszę rozwiązywać zadania ołówkiem żeby w szkole móc je ewentualnie poprawić. 
Proponuję wysłuchać całego cyklu wykładów żeby przy rozwiązywaniu zadań wiedzieć co w której 
części wykładu można znaleźć. 
Zobaczymy jak nam to wyjdzie ale musimy przynajmniej spróbować. Po powrocie do szkoły będziemy 
rozwiązywać zadania z podręcznika i zobaczymy czy się udało.:) 
Przypominam Matlandii !!!! 
 

BIOLOGIA 
W związku z zaistniałą sytuacją serdecznie proszę, aby uczniowie w ramach zajęć z biologii zapoznali się 
z tematami IV.3 Płazy - kręgowce wodno-lądowe; IV.4 Przegląd i znaczenie płazów. 
Proszę, aby uczniowie wykonali krzyżówkę z tych dwóch tematów, hasłem niech będzie ROPUCHA - 
przynieść na naszą najbliższą lekcję. 
Proszę również, aby uczniowie tak jak w przypadku ryb - przygotowali kilka informacji, ciekawostek nt. 
dowolnego płaza. Na najbliższej wspólnej lekcji będziemy zgadywać kto co wybrał. 
W razie jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji na e-dzienniku. 
 

GEOGRAFIA 
Zadania do wykonania: 
Temat: Europejskie stolice 
2. Przeczytać tekst w podręczniku : Londyn i Paryż - wielkie miasta Europy 



3. Wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania - str. 50-53 
4. Wybrać dowolną stolicę europejskiego państwa i wykonać prezentację multimedialną lub plakat. 
Prezentację proszę wysłać do Pani dyrektor. 
 

PLASTYKA  
Zadanie polega na wykonaniu pracy rysunkowej (ołówkami) na kartce. Ma to być atrakcyjna kompozycja 
z figur geometrycznych płaskich (do wyboru: koło, kwadrat, trójkąt) i przestrzennych (do wyboru: kula, 
sześcian, stożek). Ważne, by w jednej kompozycji zestawić zarówno elementy płaskie, jak 
i trójwymiarowe. Zadanie polega na ćwiczeniu operowania narzędziem, jakim jest ołówek. Istotnym 
zagadnieniem w pracy jest światłocień. Wszędzie tam, gdzie użyjemy światłocienia, nadamy 
trójwymiarowości – w ten sposób odróżnimy płaskie figury od przestrzennych. Przestrzenne będą 
oświetlone z jednej strony i przyciemnione z drugiej. W miarę możliwości można wykonać figurę (np. 
stożek z papieru) i narysować ją, obserwując pojawiające się na niej cienie. Będzie to ułatwieniem pracy. 
Pamiętajcie o poprawnym zakomponowaniu całej kartki. 
 
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, o którym wspominałam na lekcji: „Wiosna w 
Cieszyńskich Rezerwatach Przyrody”. „Tematem konkursu jest piękno przyrody jednego z trzech 
cieszyńskich rezerwatów. Uczestnicy wg własnych spostrzeżeń i obserwacji w dowolny sposób np. za 
pomocą kredek, farb, ołówka, wycinanek, naklejanek lub innych pomysłów odzwierciedlają piękno 
przyrody. […] Każda z prac wykonana w formacie A-3, powinna być opisana na dołączonej metryczce 
tematem, imieniem, nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły” 
 
Polecam również konkurs plastyczny, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Cieszynie „Moja 
podróż do…”  
Regulamin: http://sp4cieszyn.pl/sites/default/files/Konkurs_%20plast_2020.pdf Dosłowna realizacja 
zadania konkursowego jest w obecnej sytuacji utrudniona, można jednak potraktować temat jako 
prowokację do uruchomienia wyobraźni, przywołania wspomnień z odbytych podróży lub wymyślenia 
metafory podróży. 
 

INFORMATYKA 
Korzystając z dostępnych programów (Paint , Word ewentualnie innych dostępnych ) wykonaj baner 
reklamowy swojego biura podróży. 
Dla chętnych: zaplanuj 3 dniową wycieczkę tzn . ustal trasę i korzystając z zasobów Internetu zaproponuj 
obiekty, które warto zobaczyć. 
Trasa wycieczki może być zaproponowana w formie prezentacji wykonanej w programie Power Point 
W razie pytań, proszę kontaktować się ze mną przez dziennik. 

 
WYCHOWNIE FIZYCZNE 
1. Korzystając z różnych źródeł, napisz w 5-10 zdaniach kim była i co osiągnęła Otylia Jędrzejczak. 2. 
Odpowiedz na pytania dotyczące piłki koszykowej. 
a. Za ile punków liczony jest rzut osobisty do kosza? 
b. Ilu zawodników z jednej drużyny przebywa na boisku w czasie gry? 
c. Jak nazywamy poszczególne części gry w koszykówce? 
d. Z ilu części gry składa się mecz mistrzowski? 
e. Ile minut trwa jedna część gry w polskiej lidze koszykówki? 3. Wykonaj codziennie 4 ćwiczenia 
wzmacniające, po jednym na daną partie mięśni ( ręce, nogi, brzuch, plecy) i powtórz ćwiczenie 10 razy. 
Każdego dnia zapisz na kartce ćwiczenia, które wykonałeś. (Można wykorzystać dowolny przybór). 
 



RELIGIA 
1.Codzienna modlitwa z dzieckiem. Rozważenie Drogi Krzyżowej 
2. Czytanie Pisma Świętego 
3. Obejrzeć film JEZUS ( jest dostępny na youtubie: JEZUS cały film polski lektor) 
4. Nauka i utrwalanie modlitw zadanych na początku roku 
5. Przygotowanie notatki w zeszycie (może też być prezentacja multimedialna, plakat bądź referat) na 
temat: Triduum Paschalne (trzy święte dni`: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielka 
Niedziela. Co w tych dniach działo się z Jezusem i jak my te wydarzenia uobecniamy w liturgii). 
6. Można opracować jeden z podanych tematów (praca dodatkowa dla chętnych): 
• Kardynał Stefan Wyszyński 
• Święty Jan Sarkander 
• Cuda Eucharystyczne 
• Święty Jan Paweł II 
 

KLASA 7 
 

JEZYK POLSKI 
1. Przeczytać ze zrozumieniem "Latarnika" H. Sienkiewicza (podr., s. 152 lub e-book w Internecie) i w 
zeszycie: zebrać wiadomości na temat głównego bohatera, wypisać w punktach wydarzenia z jego życia, 
zapisać definicję noweli jako gatunku literackiego oraz notatkę biograficzną o H. Sienkiewiczu. 
2. Przeczytać ze zrozumieniem "Redutę Ordona" i "Śmierć pułkownika" (podr., s. 100, 102 lub e-book w 
Internecie) - wytłumaczyć niezrozumiałe wyrazy i wyrażenia z tekstu wiersza. Zapisać notatkę 
biograficzną o A. Mickiewiczu. 
3. Nauczyć się na pamięć wiersza "Moja piosenka II" C. K. Norwida (podr., s. 150) - recytacja na ocenę 
po powrocie do szkoły. 
4. Rozdział o homonimach (podr., s 306-307), zadania 1,3,5,9 w podręczniku wykonać w zeszycie, 
zapisać wytłumaczenie pojęć: homonim, homofon + przykłady takich wyrazów. 
Jeśli ktoś zostawił podręcznik w szkole, może wykonywać powyższe zadania w oparciu o zasoby 
Internetu. 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
Powtórka i przygotowanie do sprawdzianu j.n.: 
Unit 5 
• The future: Will / going to / Present Continous •First Conditional + if/unless 
• sports (cała strona) • sporting events • phrasal verbs with up 
• Talkig about plans 
• Write a note to your friend • Write a request 
Oraz wprowadzenie do działu kolejnego: 
• Types of holidays 
• At the hotel • Equipment • Travel: confusing words 
Zadania powtórzeniowe i przygotowanie z kolejnego działu załączone na stronie, proszę o stosowanie się 
do instrukcji przesłanej przez dziennik elektroniczny: 
http://glottodydaktyczni.com/klasa-7-zdalne-lekcje-jezyka-angielskiego-pakiet1/ 
 

JĘZYK NIEMIECKI 
Grupa początkująca: 
Uczniowie poznali na ostatnich zajęciach słownictwo dotyczące zwierząt. W zeszycie powinny być 
nazwy zwierząt z tłumaczeniem, tłumaczenie znajduje się również w podręczniku(uczniowie mają go ze 



sobą w domu)na stronie 51 oraz tworzenie liczby mnogiej od słówek, oznaczających zwierzęta ein Hund-
zwei Hunde itp 
Proszę uczniów o naukę i utrwalenie nazw zwierząt. Z ćwiczeń powinny być wykonane zadania 1 strona 
34, proszę uczniów również o zrobienie zad 22,24 oraz 23 ze strony 35. 
Zadanie 23 można odsłuchać z płytki CD lub ze strony internetowej 
http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-1-kl-vii-zeszyt-cwiczen (dotyczy Lektion 3 CD 18) 
 Z podręcznika proszę o pisemną odpowiedź na 5 pytań do zeszytu z zadania 6 ze strony 49, w zeszycie 
powinny się znaleźć również notatki ze strony 50 Tipp fur dich Ich habe einen/keinen Hund , eine/keine 
Katze itd. 
Z ćwiczeń proszę o pisemne wykonanie zadań utrwalających do zeszytu (zadanie 27, 28, 29 ze strony 36 
w ćwiczeniach)  
Grupa zaawansowana 
Uczniowie poznali słownictwo związane z mieszkaniem (nazwy pomieszczeń, opis mieszkania, domu, 
przymiotniki opisujące pomieszczenia) 
Uczniowie są proszeni o przygotowanie w domu projektu/plakatu swojego domu wraz z opisem w 
zeszycie lub na osobnej kartce (proszę wykorzystać zad 3 i 4 ze strony 27 w ćwiczeniach) 
w ćwiczeniach powinny być już wykonane zadania od 1 do 8 ze stron 27 i 28. 
Proszę o uzupełnienie zad 9 ze strony 28 w ćwiczeniach (możliwość odsłuchania ze strony internetowej 
http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-2-kl-vii-viii-zeszyt-cwiczen (dotyczy Lektion 3 CD 
10)Proszę również o wypisanie do zeszytu i przetłumaczenie słówek z ćwiczenia 10 na stronie 28 w 
ćwiczeniach. https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki 
 

HISTORIA 
Prezentacja multimedialna na temat wybranego dyktatora z czasów dwudziestolecia międzywojennego : 
- Benito Mussolini str. 192 – 193 
- Adolf Hitler str. 194 – 197 
- Józef Stalin str. 200 – 205 
- Francisco Franco str. 211 
Podane strony z podręcznika służą do zapoznania sie z tematem. Można korzystać z różnych źródeł. 
Prezentacja powinna zawierać ok. 8-10 slajdów (krótka informacja o dzieciństwie i wykształceniu, 
zdjęcie wybranego przywódcy, mapa państwa, w którym sprawuje władzę, krótka charakterystyka 
polityki jaką prowadzi, ideologia ). Prezentacje można wysłać do oceny na 
adres dorotabalcar@gmail.com. 
 Na podstawie podręcznika str. 188 - 191 scharakteryzuj postanowienia konferencji paryskiej oraz 
traktatu w Locarno. Oceń funkcjonowanie Ligi Narodów i ład wersalski. 
 

MATEMATYKA 
1.Proszę rozwiązać w ćwiczeniach zadania ze stron 76-78, podręcznik od str.175 (od zadania 3) -179 
.Zadania z gwiazdką tylko dla chętnych.  
2.W oparciu o lekcję  ze strony internetowej  matma gwiazdy . http://youtu.be/cfx0U50Gg6Q opracować 
tematy zapisywanie równań ,liczba spełniająca równanie .Są to zagadnienia które omawialiśmy w klasie 
VI wi ęc nie powinniście mieć problemów. Ćwiczenia str.79-78, Podręcznik 186-189. 
3. W ramach lekcji powtórzeniowych rozwiążcie  testy zamieszczone na stronach Portalu GWO „Strefa 
Ucznia”  
https://gwo.pl/strony/3033/seo_link:liczby-i-dzialania 
https://gwo.pl/strony/3034/seo_link:procenty 
https://gwo.pl/strony/3035/seo_link:strefa-ucznia-figury-geometryczne 
https://gwo.pl/strony/3036/seo_link:strefa-ucznia-wyrazenia-algebraiczne 
4.W ramach relaksu polecam gry umysłowe ze stron : 



 http://www.math.edu.pl/gry-umyslowe 
http://www.math.edu.pl/gry-planszowe. 
 

FIZYKA 
1. Bardzo proszę o powtórzenie wiadomości dotyczących ruchu jednostajnego prostoliniowego - 
podręcznik str: 99 - 110 
2. Proszę rozwiązać zadania: 6, 7, 8, 9 i 10 ze str. 110, do zeszytu. Zadania będą sprawdzane po przyjściu 
do szkoły 
3. Proszę zapoznać się z wiadomościami o ruchu zmiennym z podręcznika - str. 114 -116, przepisać do 
zeszytu podsumowanie ze strony 116 i rozwiązać zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6 ze strony 116-117 
 

CHEMIA 
1. Przeczytać z podręcznika tematy: 

1) Woda i jej rola w przyrodzie 
2) Woda jako rozpuszczalnik 

2. Rozwiązać stosowne zadania w ćwiczeniach str. 85 - 89. 
3. Znaleźć na You Tube filmiki o obiegu wody w przyrodzie, eutrofizacji, cieczy przechłodzonej czy 
eksperymentach z wodą. Proszę przesłać linki do filmików, które uznacie za najciekawsze. 
 

BIOLOGIA 
W związku z zaistniałą sytuacją proszę, aby uczniowie w ramach zajęć z biologii zapoznali się z 
tematami działu IX - 1. Budowa i działanie wzroku; 2. Ucho - narząd słuchu i równowagi; 3. Higiena oka 
i ucha; 4. Zmysły powonienia, smaku i dotyku. 
Proszę, aby uczniowie wykonali tzw. sketchnotkę z tych tematów - niech się wszystko zmieści na 1 
stronie A4, proszę podać najważniejsze informacje. 
Oczywiście po powrocie wszystko sobie powtórzymy i usystematyzujemy. 
Przesyłam linki krótkich filmików, które mogą okazać się pomocne: 
https://www.youtube.com/watch?v=KIkHk__96Hg 
https://www.youtube.com/watch?v=PNGNdRUseDQ 
https://www.youtube.com/watch?v=pooeW9Oop5Q 
https://www.youtube.com/watch?v=mm6byW_b8PI 
 

GEOGRAFIA 
Tematy do samodzielnego opracowania: 
1. Rola usług w gospodarce narodowej 
- Opracuj temat w zeszycie w punktach lub wykonaj mapę myśli. Podręcznik str. 177- 181 
- Podaj konkretne przykłady świadczenia różnych usług w Cieszynie. 
2. Transport i łączność 
- przeczytaj tekst str. 182- 188 
- na podstawie informacji z podręcznika oraz Internetu wykonaj prezentację multimedialną na temat 
najnowszych i ciekawych rozwiązań technicznych w dziedzinie transportu i łączności (ciekawostki, 
zdobycze techniki, nowoczesne rozwiązania) 

INFORMATYKA 
Korzystając z dostępnych programów (Paint, Gimp, Word ewentualnie innych dostępnych) wykonaj 
PLAKAT informujący o przedstawieniu szkolnym. 

Pracę proszę przesłać na adres e-mail wgruca@op.pl 
Temat listu „Praca informatyka, klasa – imię i nazwisko ucznia” 
 



W razie pytań, proszę kontaktować się ze mną przez e-dziennik. 
 

WF☺☺☺☺ 
Zadanie 1. Odpowiedz na pytania dotyczące piłki koszykowej. 
1. Za ile punków liczony jest rzut osobisty do kosza? 
2. Ilu zawodników z jednej drużyny przebywa na boisku w czasie gry? 
3. Co oznacza zaciśnięta pięść sędziego? 
4. Co oznacza literak T utworzona z otwartej ręki i palca wskazującego pokazywana przez sędziego? 
5. Co oznacza kołowrotek pokazywany rękami przez sędziego? 
6. 24 sekundy co w tym czasie musi zrobić drużyna posiadająca piłkę? 
7. Jak nazywamy poszczególne części gry w koszykówce? 
8. Z ilu części gry składa się mecz mistrzowski? 
9. Ile minut trwa jedna część gry w polskiej lidze koszykówki? 
10. Jakie konsekwencje dla drużyny niesie za sobą 5 faul drużynowy? 
11. Czy 5 fauli dokonanych przez jednego zawodnika z drużyny oznacza jego wykluczenie z dalszej gry? 
TAK/NIE 
12. Jak nazywa się obecny trener reprezentacji Polski w piłce koszykowej mężczyzn? 
13. Rozwiń skrót PZKosz. 
14. Czy mecz koszykówki może zakończyć się remisem? 
15. Podaj imię i nazwisko polskiego koszykarza, który do niedawna grał w amerykańskiej lidze NBA. 
 
Zadanie 2. Odpowiedz na pytania dotyczące piłki ręcznej. 
1. Ilu zawodników z jednej drużyny znajduje się na boisku w czasie gry? 
2. Wymień pozycje na boisku w piłce ręcznej. 
3. Jaka jest odległość linii rzutu karnego od bramki? 
4. Ile trwa mecz piłki ręcznej? 
5. Linia rzutów wolnych, w jakiej jest odległości od bramki? 
6. Czy ligowy mecz piłki ręcznej może zakończyć się remisem? 
7. Kim był Bogdan Wenta? 
8. Na jakiej pozycji grał Sławomir Szmal? 
 
Zadanie 3. Wykonaj codziennie 4 ćwiczenia wzmacniające, po jednym na daną partie mięśni (ręce, nogi, 
brzuch, plecy) i powtórz ćwiczenie 15 razy. Każdego dnia zapisz na kartce ćwiczenia, które wykonałeś. 
(Można wykorzystać dowolny przybór). 
 
Zadanie 4. Naucz się żonglować 3 piłeczkami. (dla chętnych) 
PS. Nie ma rzeczy niemożliwych :) 
 

PLASTYKA  
Dowolna kompozycja wykonana w technice kolażu. Pracę zaczęliśmy na lekcji. Do jej wykonania można 
użyć wybranych materiałów, skrawków papieru, folii, tkanin, wycinków z gazet, zdjęć itd. Mają to być 
zestawienia różnych faktur sklejonych na jednym podobraziu (kartce), wzbogaconych rysunkiem lub 
malarstwem. Praca ma być spójna kolorystycznie, wykonana estetycznie. 
 
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, o którym wspominałam na lekcji: „Wiosna w 
Cieszyńskich Rezerwatach Przyrody”. „Tematem konkursu jest piękno przyrody jednego z trzech 
cieszyńskich rezerwatów. Uczestnicy wg własnych spostrzeżeń i obserwacji w dowolny sposób np. za 
pomocą kredek, farb, ołówka, wycinanek, naklejanek lub innych pomysłów odzwierciedlają piękno 



przyrody. […] Każda z prac wykonana w formacie A-3, powinna być opisana na dołączonej metryczce 
tematem, imieniem, nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły” 
 
Polecam również konkurs plastyczny, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Cieszynie „Moja 
podróż do…”  
Regulamin: http://sp4cieszyn.pl/sites/default/files/Konkurs_%20plast_2020.pdf Dosłowna realizacja 
zadania konkursowego jest w obecnej sytuacji utrudniona, można jednak potraktować temat jako 
prowokację do uruchomienia wyobraźni, przywołania wspomnień z odbytych podróży lub wymyślenia 
metafory podróży. 
 

KLASA 8 
 

J. NIEMIECKI 
Uczniowie przerobili Lektion 5 (środki transportu, opis drogi, pogodę, cele podróży, mail z ferii, wakacji, 
czasownik modalny durfen-mieć pozwolenie, czas przeszły Perfekt) i prygotowują się do sprawdzianu z 
tego działu. 
Proszę o przejrzenie ćwiczeń i uzupełnienie wszystkich zadań z lekcji 5 w ćwiczeniach, zadania 28, 29 
i 30 ze strony 52 proszę wpisać rozwiązania do zeszytu. 
 

JĘZYK FRANCUSKI 
1. Na podstawie dialogu ze strony 77 w podręczniku, napisz do zeszytu, jak powiedzieć po francusku: 
- Idę! (Nadchodzę!) 
-Nie jesteś gotowa? 
-Idziemy na trening. 
-Pospiesz się. 
-Idźcie, skończ narzekać! 
-Chcesz tu spać czy co? 
-Pozdrów ich ode mnie! 
-Nic mi to nie mówi. 
-Poczekaj na mnie 5 minut. 
2. Przepisz do zeszytu słówka z podręcznika ze strony 78 « Les mots du sport » oraz ze strony 79/4 i je 
przetłumacz. 
Zrób ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze strony 50/1,2,3 oraz 51/4. 
3. Dowiedz się, jaka jest różnica pomiędzy jouer à, jouer de oraz faire de (w kontekście sportu). 
Zrób ćwiczenie: 
https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/grammaire/articles/faire-et-jouer-
articles/117626 
4. Powtórz zaimki dzierżawcze (mój, twój, jej, jego itp.). 
Odpowiedz na pytania do zeszytu: 
-Dlaczego piszemy mon amie, skoro amie jest rodzaju żeńskiego? 
-Jak powiedzieć po francusku jej ciocia, jego ciocia, jej wujek, jego wujek (uwaga, podchwytliwe!) 
Zrób w zeszycie 80/1 z podręcznika. 
5. Dodatkowo, zachęcam do obejrzenia jakiegoś serialu w języku francuskim. Bez napisów (ani 
francuskich, ani polskich), żeby osłuchać się z żywym językiem. Może to być serial, który już dobrze 
znasz, ale teraz, po prostu oglądnij go sobie po francusku. Jeżeli nie serial, to jakieś filmiki na 
YouTube’ie. Możesz oglądać jeden odcinek/filmik kilkakrotnie :) 
(Z własnego doświadczenia wiem, że to działa na osłuchanie się z językiem). 
https://www.youtube.com/watch?v=-JfrEpzVCEU&t=1s 
Dodatkowym atutem będzie opisanie jednego odcinka, zrobienie streszczenia. (To jest też zadanie 



dodatkowe, ale myślę, że warto go zrobić, by dostać kolejną dobrą ocenę). 
ZBIORĘ ZESZYTY I ZESZYTY ĆWICZEŃ DO OCENY. 
 

HISTORIA 
1. Prezentacja multimedialna na temat wybranego konfliktu zbrojnego po II wojnie światowej - do 
wyboru: 
 
- wojna w Wietnamie str. 125, 140 
- konflikt indyjsko- pakistański str. 127-128 
- rewolucja islamska ( w tym I wojna w Zatoce Perskiej ) str. 136 
- konflikt żydowsko – arabski str. 132 – 135 
- kryzys kubański i rządy Fidela Castro str. 137 
 
Podane strony z podręcznika służą do zapoznania sie z tematem. Można korzystać z różnych źródeł. 
Prezentacja powinna zawierać ok. 9-12 slajdów ( mapa wybranego regionu bądź państwa objętego 
konfliktem, zdjęcia i informacje najważniejszych postaci, przywódców, krótkie omówienie przyczyn 
konfliktu, przebieg, ciekawe zdjęcia, wykresy itp. ). Prezentacje można wysłać do oceny na 
adres dorotabalcar@gmail.com. 
 
2. Początki władzy komunistycznej w Polsce – podręcznik str. 158 – 163. Proszę opracować i 
przygotować notatkę na podany temat z uwzględnieniem poniższych wytycznych : 
- zmiany granic Polski po II wojnie światowej 
-przesiedlenia ludności ( jaki jest ich cel, czym była UPA ) 
- okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów ( wybory w 1947r., referendum ludowe ) 
 

MATEMATYKA 
1. Temat "Odczytywanie wykresów" z ćwiczeń(str 60-65) i podręcznika (str.146-159 
2.W ramach przygotowania do egzaminu "Kalendarz ósmoklasisty"Zestawy od III -VII (można pominąć 
zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów 
jednak zachęcam do wysłuchania lekcji dotyczących tych zagadnień na 
stronie https://www.matmagwiazdy.pl/geometria-przestrzenna.html i podjęcia prób 
rozwiązań). 
 

FIZYKA 
1. Bardzo proszę o powtórzenie wiadomości dotyczących prądu elektrycznego - podręcznik str: 100 - 115 
2. Proszę rozwiązać zadania: 5, 6, 7 ze str. 115 pisemnie w zeszycie. Zadania będą sprawdzane po 

przyjściu do szkoły 
3. Proszę przeanalizować doświadczenie 10.1, str.116, polegające na badaniu zależności natężenia prądu 

od napięcia między końcami opornika i wyznaczaniu oporu elektrycznego opornika 
4. Proszę przepisać do zeszytu PODSUMOWANIE ze strony 120 do zeszytu i rozwiązanie zadań: 3, 4 

str.120 
 

GEOGRAFIA 
1. Przygotowanie do sprawdzianu z działu AMERYKA 
- przeczytaj , naucz się- Powtórzenie działu z podręcznika.(rozpoczęliśmy to wspólnie robić na 
poprzedniej lekcji.) 
- odpowiedz na pytania zamieszczone na końcu działu w formie pisemnej w zeszycie. 
2. Poszerzamy naszą wiedzę o państwa Ameryki Południowej: 
- wypisz państwa Ameryki Południowej i ich stolice 



- wybierz dowolne państwo Ameryki Południowej i wykonaj prezentację multimedialną lub plakat na 
temat wybranego państwa . Uwzględnij takie zagadnienia jak. położenie, krainy geograficzne, liczba 
ludności, największe miasta, atrakcje turystyczne. Pamiętaj, że długi tekst w prezentacji nie jest 
porządany, mile widziane są krótkie informacje, zdjęcia, rysunki, mapki. 
 

BIOLOGIA 
W związku z zaistniałą sytuacją proszę aby uczniowie w ramach zajęć z biologii zapoznali się z tematami 
działu III: 3. Konkurencja, 4. Drapieżnictwo. Roślinożerność. 
W ramach pracy na lekcji (zadania domowego) proszę, aby uczniowie przygotowali TRIMINO z 
zagadnieniami z obu tematów. 
Wystarczy, że wytną sobie 12 takich trójkątów, ułożą w gwiazdę i podpiszą poszczególne boki. Można to 
też zrobić na komputerze. Proszę, aby w takiej formie przynieśli pracę na lekcję - powymieniamy się 
swoimi pomysłami. 
Przesyłam link do przykładowej pracy:  
http://sucharski.boleslawianie.pl/content/trimino-na-j%C4%99zyku-polskim 
 

WOS 
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 
okoliczności zmusiły nas do pozostania w domu, jednak rok szkolny nadal trwa. W trosce o edukację 
i minimalizowanie zaległości bardzo proszę o wykonanie następujących zadań z przedmiotu Wiedza 
o społeczeństwie: 
• Proszę o wykonanie lapbooka z materiałów, które posiadacie w domu (liczę na kreatywność i 
pomysłowość, której Wam nie brakuje) – tematem jest dział, który właściwie przerobiliśmy tj. 
społeczność lokalna i regionalna (gmina, powiat, województwo) – żadne więc nowe treści nie będą na 
razie przekazywane do przerobienia (chyba, że diametralnie zmieni się sytuacja w kraju). 
• Proszę także wykonać test podsumowujący rozdział s. 141 – podręcznik – odpowiedzi przesłać na grupę 
na Messenger (wos klasa 8) w formacie Word lub pdf, a także odpowiedzieć pisemnie na pytanie do 
tekstów na s. 142. 
• W zależności od obciążenia portalu spróbujemy wykonywać także zadania na quizizz.com tam będę 
przygotowywać dla Was zadania do wykonania (mini testy) ling do zalogowania się w klasie prześlę w 
najbliższym czasie. 
Mile widziane są także zdjęcia z Waszymi lapbookami na naszej roboczej stronie. 
W razie pytań proszę pisać na dzienniku szkolnym lub grupie klasowej. Życzę spokoju, odpoczynku, 
przede wszystkim zdrowia 
 
Pozdrawiam serdecznie Sławomira Ruchała 
 
P.S. Informacje przydatne jak zrobić lapbook: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dz9rPy8qbGc 
https://www.youtube.com/watch?v=8dQ69uXYuos 
 
krótkie filmiki o samorządach dla powtórki: 
https://www.youtube.com/watch?v=BwVV4n7Ki6k 
https://www.youtube.com/watch?v=9mNPdoqWPZM 
https://www.youtube.com/watch?v=mTLn1lHZPVc 
https://www.youtube.com/watch?v=mPvA6vCkwCc 
https://www.youtube.com/watch?v=iXaLg5WglwE 
https://www.youtube.com/watch?v=uT1LXdXv0y4 
https://www.youtube.com/watch?v=uXPLbbJ1vrE 



 

INFORMATYKA  
Temat: „Podróże z komputerem” zapoznaj się z treścią w podręczniku (str. 139-144). Napisz krótką 
notatkę: Czym są GIS i GPS?. Dla chętnych zadanie 1 str. 143.  
Pracę proszę przesłać na adres e-mail wgruca@op.pl 
Temat listu „Praca informatyka, klasa – imię i nazwisko ucznia” 
 
W razie pytań, proszę kontaktować się ze mną przez e-dziennik. 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Zadanie 1. Odpowiedz na pytania dotyczące piłki koszykowej. 
1. Za ile punków liczony jest rzut osobisty do kosza? 
2. Ilu zawodników z jednej drużyny przebywa na boisku w czasie gry? 
3. Co oznacza zaciśnięta pięść sędziego? 
4. Co oznacza literak T utworzona z otwartej ręki i palca wskazującego pokazywana przez sędziego? 
5. Co oznacza kołowrotek pokazywany rękami przez sędziego? 
6. 24 sekundy co w tym czasie musi zrobić drużyna posiadająca piłkę? 
7. Jak nazywamy poszczególne części gry w koszykówce? 
8. Z ilu części gry składa się mecz mistrzowski? 
9. Ile minut trwa jedna część gry w polskiej lidze koszykówki? 
10. Jakie konsekwencje dla drużyny niesie za sobą 5 faul drużynowy? 
11. Czy 5 fauli dokonanych przez jednego zawodnika z drużyny oznacza jego wykluczenie z dalszej gry? 
TAK/NIE 
12. Jak nazywa się obecny trener reprezentacji Polski w piłce koszykowej mężczyzn? 
13. Rozwiń skrót PZKosz. 
14. Czy mecz koszykówki może zakończyć się remisem? 
15. Podaj imię i nazwisko polskiego koszykarza, który do niedawna grał w amerykańskiej lidze NBA. 
Zadanie 2. Odpowiedz na pytania dotyczące piłki ręcznej. 
1. Ilu zawodników z jednej drużyny znajduje się na boisku w czasie gry? 
2. Wymień pozycje na boisku w piłce ręcznej. 
3. Jaka jest odległość linii rzutu karnego od bramki? 
4. Ile trwa mecz piłki ręcznej? 
5. Linia rzutów wolnych, w jakiej jest odległości od bramki? 
6. Czy ligowy mecz piłki ręcznej może zakończyć się remisem? 
7. Kim był Bogdan Wenta? 
8. Na jakiej pozycji grał Sławomir Szmal? 
 
Zadanie 3. Wykonaj codziennie 4 ćwiczenia wzmacniające, po jednym na daną partie mięśni ( ręce, nogi, 
brzuch, plecy) i powtórz ćwiczenie 15 razy. Każdego dnia zapisz na kartce ćwiczenia, które wykonałeś. 
(Można wykorzystać dowolny przybór). 
 
Zadanie 4. Naucz się żonglować 3 piłeczkami. (dla chętnych)  
PS. Nie ma rzeczy niemożliwych :) 
 


