
6A 
PIĄTEK – 6.11.2020 

1 8.00 - 8.45 ANGgr. 1 

Temat: Check yourself! 
Cel: sprawdzam, w jakim stopniu opanowałem poznane słownictwo. 
Na dzisiejszej lekcji wykonamy zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 24, które będą doskonałym ‘treningiem’ i 
pomogą lepiej napisać krótki test. Powodzenia! 
Anna Krychowiak 

2 8.50 - 9.35  j. polski 

Temat: Poetyckie igraszki, czyli rzecz o fraszkach.  
Cele: Dowiem się, czym jest fraszka i jakie ma cechy. Poznam kilka fraszek Jana Kochanowskiego.  
Zapraszam na lekcję online zgodnie z planem lekcji. Przeczytamy kilka fraszek Jana Kochanowskiego, wspólnie 
napiszemy definicję fraszki. Jeśli nie możesz z ważnych powodów uczestniczyć w lekcji, otwórz podręcznik na 
stronach 138 - 139 i przeczytaj wszystkie zamieszczone tam krótkie utwory. Zastanów się, jakie mają cechy. 
Wyszukaj definicję fraszki i sporządź notatkę w dowolnej formie. 
Życzę zdrówka. Do zobaczenia. 
Anna Kondratowicz 

3 9.40 - 10.25 

INF gr. 1 

Temat: Arkusz kalkulacyjny – różne typy wykresu. 
Cel: potrafię prezentować dane na wykresie. 
Drodzy Uczniowie!!!     
Na dzisiejszej lekcji będziemy doskonalić tworzenie wykresów. Będziemy pracować z kartą pracy przypisaną do 
lekcji. 
Do zobaczenia! Monika Marciniak 

ANG gr. 2 

Temat: Check yourself! 
Cel: sprawdzam, w jakim stopniu opanowałem poznane słownictwo. 
Na dzisiejszej lekcji wykonamy zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 24, które będą doskonałym ‘treningiem’ i 
pomogą lepiej napisać krótki test. Powodzenia! 
Anna Krychowiak 

4 10.35 - 11.20 B 

Temat: 10 ćwiczeń ogólnorozwojowych z krzesłem w domu. 
Cel: Potrafię wykonać ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu z krzesłem. 
Dzień dobry, 
Zapraszam na lekcję on-line zgodnie z planem lekcji. Pozdrawiam i do zobaczenia. 
Olgierd Chytrowski 

B Grupa p. K. Sebastianowicz-Woźniak - lekcja odwołana. 

5 11.40 - 12.25 matematyka 

Temat: Kalendarz i czas 
Cel: wykonuję obliczenia kalendarzowe, zamieniam jednostki czasu 
Zadania, które rozwiążemy na lekcji: 13,14 strona 72, zeszyt ćwiczeń strona 33  
Powodzenia! Renata Bartz 



6 12.45 - 13.30 religia 

Temat: Wierzę w jeden, święty Kościół.  
Cel:Nazywam elementy jednościi świętości Kościoła. 
Na dzisiejszej lekcji wykonamy zadania w zeszycie ćwiczeń z katechezy 10. Przygotuj zeszyt ćwiczeń lub zwykły 
zeszyt.  
Pod koniec lekcji będzie krótki test z tego tematu.  
Pięknego dnia. Pozdrawiam. Z Bogiem. Małgorzata Roszak 

 
  



6B 
PIĄTEK – 6.11.2020 

2 8.50 - 9.35  

ANG gr. 1 

Subject: Get culture! Unusual place to live.  
Aim: Potrafię zrozumieć tekst o Australii, wyszukać informacje oraz zapisać je. 
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji będziemy czytać i słuchać jak wygląda życie w Australii. Zrobimy zadania 1,2 i 3 ze strony 23 w 
podręczniku.  
Pozdrawiam,  EdytaCzarcińska 

INF gr. 2 

Temat: Bez koperty i znaczka. Poczta elektroniczna i zasady właściwego zachowania w sieci 1 z 2 
Cel: Tworzę konto pocztowe. Rozumiem znaczenie DW i UDW.  
Dzień dobry. 
Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o poczcie elektronicznej: założymy konto pocztowe, zapoznamy się z 
interfejsem oraz poznamy zasady kulturalnego zachowania w sieci. 
Pozdrawiam 
Jacek Kalinowski 

3 9.40 - 10.25 j. polski 

Temat: Opowieść o legendarnej władczyni Wandzie. 
Cele: Znam treść legendy. Rozpoznaję jej cechy. 
Zapraszam na lekcję online zgodnie z planem lekcji. Jeśli nie możesz w niej uczestniczyć, przeczytaj tekst „Wanda i 
Wanda” dostępny na stronie 148 podręcznika. Wykonaj zadanie nr 1 (stwórz tabelę: Wincenty Kadłubek i Jan 
Długosz). Przypomnij sobie definicję legendy i zastanów się, jakie jej cechy odnajdujesz w historii legendarnej 
władczyni. 
Ciepło pozdrawiam. Do zobaczenia we wtorek. 
Anna Kondratowicz 

4 10.35 - 11.20 matematyka 

Temat: Kąty-zadania 
Cel: znam rodzaje kątów i ich własności umiem zastosować w zadaniach 
Dzisiaj zrobimy zadania 6, 8, 10 str. 60 i 61. Do domu Ćwiczenia str. 29, 30 
Powodzenia, Maria Breza-Guściora 

5 11.40 - 12.25 zaj. wych. 

Temat: Współczesne piosenki o Ojczyźnie 
Cel: Doskonalimy umiejętność wyszukiwania informacji. 
Kochani Uczniowie, za kilka dni będziemy obchodzi Narodowe Święto Niepodległości, z który kojarzą się wam 
tradycyjne, znane większości pieśnipatriotyczne, legionowe. Na lekcji zaprezentujecie wyszukane przez Was 
piosenki, śpiewane przez współczesnych artystów, a opowiadające o Ojczyźnie. 
Życzę Wam zdrowia i do zobaczenia 
Hanna Matuszewicz 

6 12.45 - 13.30 WF Temat: Trening taneczny. 
Cel: Ćwiczę i dobrze się przy tym bawię. 



Dziewczynki zapraszam Was dzisiaj na zajęcia taneczne: 
https://www.youtube.com/watch?v=mdzXMBkMM68 
Wiem, że większość z Was lubi tańczyć, dlatego życzę udanej zabawy i tańca. 
Iwona Lipecka 

WF 

Temat: Koszykówka - zasady gry 3x3 
Cel: Uczeń zna podstawowe zasady gry w koszykówkę na jeden kosz. Gra 3x3 
Zapraszam Was do obejrzenia i przeanalizowania zasad gry w koszykówkę na jeden kosz.  
https://www.youtube.com/watch?v=AgT8fJmd8Dw 

 
  



6C 
PIĄTEK – 6.11.2020 

1 8.00 - 8.45 

WF 

Temat: Koszykówka - zasady gry 3x3 
Cel: Uczeń zna podstawowe zasady gry w koszykówkę na jeden kosz. Gra 3x3 
Zapraszam Was do obejrzenia i przeanalizowania zasad gry w koszykówkę na jeden kosz.  
https://www.youtube.com/watch?v=AgT8fJmd8Dw 

WF 

Temat: Trening taneczny. 
Cel: Ćwiczę i dobrze się przy tym bawię. 
Dziewczynki zapraszam Was dzisiaj na zajęcia taneczne: 
https://www.youtube.com/watch?v=mdzXMBkMM68 
Wiem, że większość z Was lubi tańczyć, dlatego życzę udanej zabawy i tańca. 
Iwona Lipecka 

2 8.50 - 9.35  matematyka 

Temat: Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych.    
Cel: Znam reguły zaokrąglania ułamków dziesiętnych, stosuję je w zadaniach.   
Dzień dobry,    
na dzisiejszej lekcji poznamy reguły zaokrąglania ułamków dziesiętnych. Rozwiążemy zadania z ćwiczeń, strona 41. 
Rozwiążemy zadania 3 i 7 ze stron 84-85 w podręczniku 
Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia 
Beata Piątkowska 

3 9.40 - 10.25 

ANG gr. 1 

Subject: Get culture! Unusual place to live.  
Aim: Potrafię zrozumieć tekst o Australii, wyszukać informacje oraz zapisać je. 
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji będziemy czytać i słuchać jak wygląda życie w Australii. Zrobimy zadania 1,2 i 3 ze strony 23 w 
podręczniku.  
Pozdrawiam,  EdytaCzarcińska 

INF gr. 2 

Temat: Prezentujemy dane na wykresie w arkuszu kalkulacyjnym. 
Cel: Potrafię zastosować arkusz kalkulacyjny do przedstawienia wzajemnych zależności między danymi dotyczącymi 
sytuacji z życia codziennego.  
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji zrobimy zadania1 i 2 ze strony 35 w podręczniku. 
Życzę Wam udanego weekendu 
Beata Piątkowska 

4 10.35 - 11.20 INF gr. 1 

Temat: Prezentujemy dane na wykresie w arkuszu kalkulacyjnym. 
Cel: Potrafię zastosować arkusz kalkulacyjny do przedstawienia wzajemnych zależności między danymi dotyczącymi 
sytuacji z życia codziennego.  
Dzień dobry, 



na dzisiejszej lekcji zrobimy zadania1 i 2 ze strony 35 w podręczniku. 
Życzę Wam udanego weekendu 
Beata Piątkowska 

ANG gr. 2 

Subject: Doctor Q – the shopping  
Aim:Potrafię stosować wyrażenia too, not enough, as...as...  
Dzień dobry! Zapiszcie proszę temat i cel lekcji oraz dzisiejszą datę 6th November. Na lekcji wykonamy zadania 1i 2 
ze strony 28 w podręczniku oraz stronę 16 w zeszycie ćwiczeń.  
See you! Magdalena Wardalinska 

5 11.40 - 12.25 religia 

Temat: Wierzę w jeden, święty Kościół.  
Cel: Nazywam elementy jedności i świętości Kościoła. 
Na dzisiejszej lekcji wykonamy zadania w zeszycie ćwiczeń z katechezy 10. Przygotuj zeszyt ćwiczeń lub zwykły 
zeszyt.  
Pod koniec lekcji będzie krótki test z tego tematu.  
Pięknego dnia. Pozdrawiam. Z Bogiem. Małgorzata Roszak 

 
  



6D 
PIĄTEK – 6.11.2020 

4 10.35 - 11.20 WDŻ 
T: Dojrzewam do męskości. (lekcja dla grupy chłopców) Cel: Poznanie zmian fizycznych okresu dojrzewania. 
Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o istotnych cechach kobiecości i męskości, o zmianach fizycznych. Zapraszam 
na lekcję online. M. Cesarz 

5 11.40 - 12.25 matematyka 

Temat: Jednostki długości i jednostki masy. 
Cel: Znam i przeliczam jednostki długości i jednostki masy. 
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie nazwy jednostek długości i jednostek masy. Przypomnimy sobie zależności 
między nimi. Rozwiążemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 1, 2, 3 str. 34 oraz 6 i 7 str. 35.  
Miłego dnia i dużo zdrowia! 
Iwona Koperska 

6 12.45 - 13.30 j.polski Lekcja odwołana. 

7 13.50 - 14.35 plastyka 

Temat: Eko – rzeźba.  
Cel: Potrafię stworzyć własną eko-rzeźbę.  
- wykonamy eko – rzeźbę z surowców wtórnych. Przygotuj zużyte opakowania, z których wykonasz rzeźbę, 
nożyczki, klej, folię aluminiową, wytłaczanki po jajkach, kolorowy papier samoprzylepny, szary papier, taśmę 
ozdobną i dwustronnie klejącą (do wyboru to co masz). Zabezpiecz swoje stanowisko pracy! 
-obejrzyj przykłady:  
https://www.google.com/search?q=rze%C5%BAba+recyklingowa+z+butelek&tbm=isch&client=firefox-b-
d&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjGl4L8_83sAhXN1qQKHSZ1AiMQrNwCKAB6BQgBENIB&biw=652&bih=582#
imgrc=m799KkZpd6DWXM 
Pozdrawiam Was serdecznie! Do zobaczenia na video-czacie!  
Anna Koprowska 

8 14.40 - 15.25 religia 

Temat: Zebrać tylko tyle, ile trzeba-manna 
Cel: Wiem, czym była manna dla Żydów oraz czym eucharystia jest dla chrześcijan 
Lekcja w podr. na str. 44-46 
Szczęść Boże! Życzę dużo sił! 
Na dzisiejszej lekcji sięgamy do Starego Testamentu i opisu głodu Izraelitów podczas wędrówki po pustyni. Tę 
trudną sytuację pozwoliła pokonać manna, o czym przeczytamy w Księdze Wyjścia Wj 16,4nn. Zastanowimy się jaki 
głód pokonuje Eucharystia. Rozwiążemy zadania z testu „Sprawdź swoją wiedzę” s. 46. 
Dziękuję za twórczą obecność i aktywność! Grzegorz Tomasik 

  



9 15.30 - 16.15 WF 

Temat: Podstawowe przepisy w koszykówce  
Cel: Poznaję podstawowe zasady obowiązujące podczas meczu koszykówki. Staram się zapamiętać jak najwięcej 
faktów.  
Witajcie. Obejrzyj materiał filmowy, a następnie ułóż kilka pytań dotyczących zasad gry w koszykówkę dla kolegów 
i koleżanek. https://www.youtube.com/watch?v=_GdMFzQ22gE  
Do zobaczenia online, Sławomir Szachniewicz 

1
0 16.20 - 17.05 H 

Temat: Praca RR i NN w kraulu na piersiach  
Cel: Potrafię prawidłowo wykonywać ruchy RR i NN w kraulu na piersiach  
Drodzy Uczniowie, zapoznajcie się z poniższymi filmami dotyczącymi techniki wykonywania ruchów RR i NN: 
https://www.youtube.com/watch?v=JepNEU4iYz8 
https://www.youtube.com/watch?v=bD93GpzoieA&t=82s 
Do zobaczenia online, Sławomir Szachniewicz 

 B Grupa p. F. Gawrońskiego - lekcja odwołana. 
 
  



6E 
PIĄTEK – 6.11.2020 

1 8.00 - 8.45 matematyka 

Temat: Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych.    
Cel: Znam reguły zaokrąglania ułamków dziesiętnych, stosuję je w zadaniach.   
Dzień dobry,    
na dzisiejszej lekcji poznamy reguły zaokrąglania ułamków dziesiętnych. Rozwiążemy zadania z ćwiczeń, strona 41. 
Rozwiążemy zadania 3 i 7 ze stron 84-85 w podręczniku 
Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia 
Beata Piątkowska 

2 8.50 - 9.35  WF 

Temat: Przepisy gry w koszykówkę. 
Cel: Znam podstawowe przepisy koszykówki. 
Drodzy uczniowie, zapoznajcie się proszę z podstawowymi zasadami gry w koszykówkę.  
Myślę, że niektóre już znacie ale nie zawsze wszystko jest dla Was zrozumiałe.  
Dlatego mam nadzieję, że film poniżej rozwieje wszelkie wątpliwości.  
https://www.youtube.com/watch?v=_GdMFzQ22gE 
Po obejrzeniu filmu wspólnie omówimy przepisy gry w koszykówkę. Dlatego uważnie słuchajcie. 
Iwona Lipecka 

3 9.40 - 10.25 WF 

Temat: Kształtowanie koordynacji. 
Cel: Uczeń poprawia swoją koordynację poprzez ciekawe ćwiczenia na małej powierzchni. 
Drodzy uczniowie, macie do wykonania 26 ćwiczeń koordynacyjnych. Każde ćwiczenie wykonujcie przez ok 1 min. 
Przed nimi wykonajcie kilka ćwiczeń rozgrzewających mięśnie (bieg w miejscu, krążenia ramion, tułowia, przysiady, 
skrętoskłony...).  
https://www.youtube.com/watch?v=F5WXkflR3KY 
Powodzenia!!! 
Iwona Lipecka 

4 10.35 - 11.20 j.polski Lekcja odwołana. 
5 11.40 - 12.25 j.polski Lekcja odwołana. 

6 12.45 - 13.30 religia 

Temat: Zebrać tylko tyle, ile trzeba-manna 
Cel: Wiem, czym była manna dla Żydów oraz czym eucharystia jest dla chrześcijan 
Lekcja w podr. na str. 44-46 
Szczęść Boże! Życzę dużo sił! 
Na dzisiejszej lekcji sięgamy do Starego Testamentu i opisu głodu Izraelitów podczas wędrówki po pustyni. Tę 
trudną sytuację pozwoliła pokonać manna, o czym przeczytamy w Księdze Wyjścia Wj 16,4nn. Zastanowimy się jaki 
głód pokonuje Eucharystia. Rozwiążemy zadania z testu „Sprawdź swoją wiedzę” s. 46. 
Dziękuję za twórczą obecność i aktywność! Grzegorz Tomasik 



6F 
PIĄTEK – 6.11.2020 

2 8.50 - 9.35  j.polski 

Temat: Przysłówek - powtórzenie wiadomości 
Cel: Rozpoznajemy w wypowiedzeniach przysłówki i odróżniamy je od innych części mowy.  
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams. 
Na dzisiejszej lekcji przypomnisz sobie informacje dotyczące przysłówka. Zapoznaj się z wiadomościami ze str. 142 
(w podr.) a następnie wykonaj ćw. 1, 2, 3 ze str. 45 oraz ćw. 4 a, b ze str. 46. 
Do zobaczenia! 
Aneta Stasiak 

3 9.40 - 10.25 

WF 

Temat: Trening na całe ciało. 
Cel: Potrafię utrzymać swoje ciało w dobrej formie. 
Instrukcja do lekcji: Dzień dobry! Połącz się ze mną online na platformie office, jeżeli jest to możliwe. 
Proszę wykonaj trening, który sprawi, że będziesz mieć sprawne i zdrowe ciało. Poniżej zamieszczam link do 
dzisiejszej lekcji: 
https://www.youtube.com/watch?v=4irFuqAjvKw 
Do miłego zobaczenia!!!  
Agnieszka Filipiak 

WF 

Temat: Koszykówka - zasady gry 3x3 
Cel: Uczeń zna podstawowe zasady gry w koszykówkę na jeden kosz. Gra 3x3 
Zapraszam Was do obejrzenia i przeanalizowania zasad gry w koszykówkę na jeden kosz.  
https://www.youtube.com/watch?v=AgT8fJmd8Dw 

4 10.35 - 11.20 

ANG gr. 1 

Temat:Welcome to PawsCat Café! - Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem. 
Cel: Potrafię zrozumieć tekst o nietypowej kawiarni. 
Instrukcja do lekcji: Otwórz podręcznik na str. 31, zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadania od 1 do 6. W celu 
utrwalenia zagadnienia, wykonaj zadania ze str. 18 z zeszytu ćwiczeń. Seeyousoon, Anna Standish 

INF gr. 2 

Temat: Bez koperty i znaczka. Poczta elektroniczna i zasady właściwego zachowania w sieci 1 z 2 
Cel: Tworzę konto pocztowe. Rozumiem znaczenie DW i UDW.  
Dzień dobry. 
Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o poczcie elektronicznej: założymy konto pocztowe, zapoznamy się z 
interfejsem oraz poznamy zasady kulturalnego zachowania w sieci. 
Pozdrawiam 
Jacek Kalinowski 

5 11.40 - 12.25 religia 

Temat: Zebrać tylko tyle, ile trzeba-manna 
Cel: Wiem, czym była manna dla Żydów oraz czym eucharystia jest dla chrześcijan 
Lekcja w podr. na str. 44-46 
Szczęść Boże! Życzę dużo sił! 



Na dzisiejszej lekcji sięgamy do Starego Testamentu i opisu głodu Izraelitów podczas wędrówki po pustyni. Tę 
trudną sytuację pozwoliła pokonać manna, o czym przeczytamy w Księdze Wyjścia Wj 16,4nn. Zastanowimy się jaki 
głód pokonuje Eucharystia. Rozwiążemy zadania z testu „Sprawdź swoją wiedzę” s. 46. 
Dziękuję za twórczą obecność i aktywność! Grzegorz Tomasik 

6 12.45 - 13.30 matematyka 

Temat: Rodzaje kątów 
Cel: znam rodzaje kątów i ich własności  
Na dzisiejszej lekcji powtórzymy sobie rodzaje katów (podręcznik str. 58 i 59) i zapiszemy w zeszycie. 
Następnie rozwiążemy zad.4,5/60 
Powodzenia, Maria Breza-Guściora 

 


