
Historia 

  

Temat: Monarchia stanowa w Polsce. 26.05.2020 r. 

Proszę przeczytajcie z podręcznika tekst dotyczący tematu lekcji ze stron 222-227. 

Na podstawie tekstu źródłowego „ Nabycie i utrata szlachectwa” z podręcznika ze strony 223 
odpowiedz pisemnie w zeszycie na dwa pytania zamieszczone pod tekstem.  

Przepisz z podręcznika ze strony 225 „Przywilej piotrkowski, z 1496 roku”. 

Wyjaśnij pisemnie w zeszycie co oznacza Nihil novi z języka łacińskiego. 

Wykonajcie w zeszytach notatkę korzystając z podręcznika ze strony 227 (To już wiem). 

Proszę z tej lekcji nie przesyłać żadnych materiałów, zdjęć mailem do mnie. 

  

Zadanie dodatkowe dla osób zainteresowanych: 

Początki polskiego parlamentaryzmu są związane również z Naszym miastem –  dziś 
Piotrkowem Trybunalskim. 

Poszukajcie informacji na temat najstarszego sejmu walnego koronnego, który został 
zwołany przez króla Kazimierza Jagiellończyka do Piotrkowa. 

Napiszcie w którym roku miało miejsce to wydarzenie. 

Podpowiedź na placu Zamkowym w Naszym mieście znajduje się pomnik z okazji 550-lecia 
Parlamentaryzmu Polskiego. 

  

Odpowiedź prześlij na mój mailowy adres: karol.baryla@op.pl 

W Temacie maila proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia, nr klasy i nr z dziennika 
lekcyjnego. 

  

  

Temat: Powtórzenie wiadomości. 27.05.2020 r. 

Przesyłam zagadnienia z rozdziału VII, które proszę przepiszcie do zeszytów. Proszę w            
formie powtórzenia przeczytajcie tekst – tematy z rozdziału VII zwracając uwagę na moją             



propozycje zagadnień. Możecie zrobić sobie notatki w zeszytach lekcyjnych lub na kartkach            
papieru. Proszę się nie uczyć na sprawdzian, test, itp. Tylko opracować! 

Rozdział VII obejmuje materiał z podręcznika ze stron 192-228. 

Temat: Rozbicie dzielnicowe 

Temat: Zjednoczenie Polski 

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego 

Temat: Unia polsko-litewska 

Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów 

Temat: Monarchia stanowa w Polsce 

Zagadnienia: 

- wymień synów Bolesława Krzywoustego oraz napisz w jakich dzielnicach sprawowali 
władzę 

- co to była dzielnica senioralna 

- sprowadzenie do Polski Krzyżaków – kto, kiedy, w jakim celu 

- najazd na Polskę Mongołów (Tatarów) – kiedy, skutki 

- wyjaśnij pojęcia: trójpolówka, lokacja, kolonizacja, monarchia, przywileje, pańszczyzna 

- kto zjednoczył ziemie polskie 

- jakie ziemie zostały zjednoczone 

- walka Władysława Łokietka o władzę 

- polityka wewnętrzna(reformy, żupy solne, zbiór prawa, budowa zamków i murów 
obronnych, utworzenie Akademii Krakowskiej)  i zewnętrzna (z Czechami, Krzyżakami, 
Węgrami) Kazimierza Wielkiego 

-  panowanie Jadwigi i  Władysława Jagiełły 

- unia w Krewie – data, postanowienia 

- wojna z zakonem krzyżackim i bitwa pod Grunwaldem – data, skutki 

- Polska i Węgry za panowania Władysława III Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka 

- wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim – okres trwania wojny, skutki 

- w jakich krajach rządzili Jagiellonowie 



- konstytucja Nihil novi – postanowienia, data 

- z ilu izb składał się sejm walny 

Proszę z tej lekcji nie przesyłać żadnych materiałów, zdjęć mailem do mnie. 

  

Biologia 

Temat: Paprotniki  29.05.2020 

Podręcznik strona 121 – 123 

https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DYdvOa78d 

https://epodreczniki.pl/a/skrzypy-i-paprocie/D123TKb0s 

Powtórz sobie informacje o organach ( korzeń, łodyga i liść) będą ci potrzebne 
na lekcji, żeby lepiej zrozumieć lekcję. 

Notatka do zeszytu : 

1. PAPROTNIKI to rośliny lądowe należące do ORGANOWCÓW 

2. ORGANOWCE to rośliny, które wykształciły organy ( korzeń, łodygę i 
liść) 

3. Paprotniki to rośliny zarodnikowe czyli rośliny rozmnażające się przez 
zarodniki ( tak samo rozmnażały się mszaki ) . 

4. Paprotniki nie wykształciły kwiatu, nasion i owoców.!!!!!! 

5. Paprocie są bylinami.  U paproci występuje kłącze, które pozwoli przetrwać 
zimę ( kłącze to podziemna łodyga) 

6. BYLINA – to roślina zielna, wieloletnia. Pęd nadziemny byliny na zimę 
umiera, a wiosną odradza się z podziemnych organów spichrzowych 
( kłączy, bulw lub cebul) 

7. Budowa zewnętrzna paproci 

https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DYdvOa78d
https://epodreczniki.pl/a/skrzypy-i-paprocie/D123TKb0s


  

   8. Środowisko życia  paprotników – wilgotne, zacienione miejsca na lądzie. 

Jedyną paprocią żyjącą w wodzie jest salwinia pływająca !!!! 

9. Systematyka paprotników. 

  PAPROTNIKI 

  

WIDŁAKI SKRZYPY PAPROCIE !!! 

  

10.                        Cechy charakterystyczne widłaków  

a. Widłaki – to niewielkie rośliny o płożących łodygach i delikatnych, 
łuskowatych liściach 

b. Łodygi i korzenie są widlasto rozgałęzione ( zawsze na dwa) 

c. Na szczytach pędów znajdują się kłosy zarodnionośne 

d. Wszystkie widłaki są  w Polsce chronione 

11.                       Cechy charakterystyczne skrzypów 



a. Skrzypy to  niewielkie rośliny zielne (byliny) 

b.    W ścianie komórkowej skrzypów znajduje się krzemionka, dzięki 
niej roślina jest chropowata w dotyku, a podczas rozcierania 
wydają charakterystyczny dźwięk – skrzypi 

c.      Pędy boczne i łuskowate liście skrzypów tworzą okółki. 

e. Na szczycie łodyg tworzą się skupiska zarodni ( kłosy          
zarodnionośne ) 

 Praca domowa.  

Czekam na telefony od tych, którzy nie odpowiadali jeszcze z organów.  

 
INFORMATYKA 
25 maja 2020 

Temat: Ozdabiamy tekst obrazami (str. 104-112) 

1. Przeczytaj cały temat z podręcznika.  
  

2. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania. 
  

3. Linki do playlist, jako ściąga: UWAGA: Word i Writer to dwa różne 
edytory tekstu. 
 

●
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUVYkJRYU4wK9itk59UT2xJbMglr4rooM 
  

●
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta43ciU0fJzs_UnWOamSzM0- 
 

 

 

RELIGIA 25 - 29 maja 

Temat:Jezus wzorem posłuszeństwa 

Proszę przeczytać rozdział 35 (str. 96-97). Notatka do zeszytu (na zielono) - przepisz drugi 
tekst na żółtym tle s.96 od słów: ,,Powiedział im…” oraz na niebiesko definicję 
,,posłuszeństwo” ze słownika s.97 

Temat: Zbawiciel Królem 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUVYkJRYU4wK9itk59UT2xJbMglr4rooM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta43ciU0fJzs_UnWOamSzM0-


Prosze przeczytać rozdz. 36 (str.98-100). Notatka do zeszytu: słowa Benedykta XVI ze 
strony 98. 

Praca domowa: Napisać ( i przesłać) odp. na pytania: 

1. Kto zapoczątkował Królestwo Boże na ziemi? 
2. Wymień cechy tego Królestwa. 

 

  język polski 

25.05.2020 

Temat: Kiedy używamy wielokropka? 

Zapoznaj się z wiadomościami str. 279. w podręczniku. W ćwiczeniówce zrób 
zadania str. 101. – 103. 

26.05.2020 

Temat: Smak przygody – z kim wyruszyć w nieznane? 

Przeczytaj wiersz „Kto przygód zna smak” str. 286. w podręczniku. W zeszycie 
wykonaj zadanie 3. str. 287. Pozostałe zadania zrób ustnie. Zwróć uwagę na nową 
wiadomość. 

27.05.2020 

Temat: Nie, nie i jeszcze raz nie. 

Zapoznaj się z wiadomościami str. 280. – 281. w podręczniku. W ćwiczeniówce zrób 
zadania str. 82. – 85. 

28.05.2020 (2 lekcje) 

Temat: Czym dopełnić zdanie? 

Zapoznaj się z wiadomością na str. 275., 277. w podręczniku. W ćwiczeniówce 
wykonaj zadania str. 52. – 56. Zadanie 12. str. 278. w podręczniku zrób w zeszycie i 
prześlij na mój adres. 

Skorzystaj z myślą o dopełnieniu z linków: 

https://www.youtube.com/watch?v=kn0d4IaPi9g 

https://view.genial.ly/5e9b14ba6326780e1d0b0a5c/learning-experience-challenges-dopelnie
nie 

Skorzystaj z linków przy okoliczniku: 

https://www.youtube.com/watch?v=kn0d4IaPi9g
https://view.genial.ly/5e9b14ba6326780e1d0b0a5c/learning-experience-challenges-dopelnienie
https://view.genial.ly/5e9b14ba6326780e1d0b0a5c/learning-experience-challenges-dopelnienie


https://www.youtube.com/watch?v=SnR4ydl9jJY 

https://learningapps.org/view10787812 

https://view.genial.ly/5e96f568c17d2a0db0983f76/game-okolicznik 

  

 J. ANGIELSKI (M. Pietraszczyk) 

  

25.05.2020 

TEMAT: Around the world - workbook ex. 

  

ĆWICZENIÓWKA 

Ćw. 1, 2, 3 str. 58 

Ćw. 4 str. 58 - dla chętnych 

  

28.05.2020 

TEMAT: Revision workout. 

  

PODRĘCZNIK 

Ćw. 1 str. 81 - napisz nazwy sklepów, zaczynających się na B i C. 

Ćw. 2 str. 81 - przeczytaj zdania i napisz jaki środek transportu jest opisany. 

Ćw. 3 str. 81 - uzupełnij dialogi tworząc zdania ze słów podanych w ramce. 

Ćw. 4 str. 81 - uzupełnij zdania wpisując was/wasn't/were/weren't. 

Ćw. 5 str. 81 - napisz pytania, następnie dopisz do nich krótkie odpowiedzi patrząc 
na obrazki w zadaniu 4. 

Ćw. 6 str. 81 - napisz pytania do podanych odpowiedzi. Użyj where - gdzie, lub what 
time - o której godzinie oraz was/were. 

  

29.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=SnR4ydl9jJY
https://learningapps.org/view10787812
https://view.genial.ly/5e96f568c17d2a0db0983f76/game-okolicznik


TEMAT: Revision workout - workbook ex. 

  

ĆWICZENIÓWKA 

Ćw. 1,2,3,4,5 str. 59 

Język angielski A.Wypych 

UWAGA: Nagrania w formacie MP3 dostępne na 

www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

25.05.2020 T: Train your brain!-workbook practice. 

Otwórz ćwiczeniówkę na stronie 56 i wykonaj ćwiczenia 1,2 i 4. 

Wskazówki do ćwiczeń: 

● ćw.1 – nazwy sklepów (shops) i środków transportu (means of transport) 
znajdują się w podręczniku na str. 82. 
  

● ćw.2 – W zdaniach należy dodać:  
√ - was (dla osób-I,he,she,it); were (dla osób-we,you,they) lub  
X – wasn’t (dla osób-I,he,she,it);weren’t (dla osób-we,you,they). 
 Obrazki wskazują, jakiego rodzaju sklepu należy użyć w zdaniu. 
  

● ćw.4 – Najpierw przeczytaj odpowiedź i ułóż do niej pytanie: 
 Was lubWere + osoba + reszta pytania? 
We wszystkich ćwiczeniach podany jest wzór tworzenia zdań. 

28.05.2020 T: In a clothes shop. W sklepie odzieżowym (z ubraniami). 

● Otwórz podręcznik na stronie 79 i spójrz na ćwiczenie 1. Posłuchaj, 
przeczytaj dialog, a następnie odpowiedz na pytanie: Który podkoszulek 
kupuje dziewczyna. Zapisz odpowiedź. Wszystkie wyrażenia z dialogu są 
przetłumaczone w podręczniku na str. 82. 
  

● Ćw.2 str.79 (podręcznik) – Połącz rozmiary z podkoszulkami z ćwiczenia 1. 
Zapisz odpowiedzi. Przetłumaczone rozmiary ubrań (clothes sizes) znajdują 
się na str.82 w podręczniku. 
  

● Zapamiętaj!   
 Can I try it on?- Czy mogę to przymierzyć? (pytanie dla liczby pojedynczej) 
  
Can I try them on? - Czy mogę je przymierzyć? (pytanie dla liczby mnogiej) 

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


  
  
too expensive – zbyt drogi 
 *Dla chętnych:  

● ćw.4 str 79 (podręcznik)-Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. Następnie 
wysłuchaj dialogu i sprawdź odpowiedzi. 

● ćw.5 str.79 (podręcznik)-Wysłuchaj 6 dialogów i uzupełnij zdania 
wyrażeniami z niebieskiej ramki. 
  
29.05.2020 T: In a clothes shop – workbook practice. 

Wykonaj ćwiczenia 1,2,4 na str.57 w ćwiczeniówce. Przeczytaj uważnie 
polecenia. 
 Wskazówki do ćwiczeń:  

● ćw.1 – rozmiary ubrań znajdują się na str. 82 w podręczniku. 
  

● ćw.2 – W tym ćwiczeniu pomoże dialog z ćw.1 str.79 – podręcznik. 
  

● ćw.4 – Piszemy bardzo podobną rozmowę do dialogu z ćwiczeniówki i 
podręcznika. 
 

 

INFORMATYKA gr. chłopców 

Temat: Wstawiamy do tekstu tabelę.                                 27.05.2020 

1. Elementy tabeli 

 

2. Wstawianie tabeli 

  

 

 

 



 

 

Jeśli wybierzesz opcję nr 2 to otrzymasz okno wstawianie tabeli, w którym ustalisz 
ilość kolumn, wierszy i inne parametry tabeli. 

 

 

 

 

 

 

W OpenOffice Writer 

Wybieramy TABELA – WSTAW - TABELA 

 

  Otworzy nam się okno Wstaw tabelę, w którym ustalisz ilość kolumn, wierszy i inne 
parametry tabeli. 

  

 3. Formatowanie tabeli i tekstu w tabeli. 



Tekst umieszczony w komórkach tabeli formatujemy tak jak poza tabelą (czyli 
możemy zmienić kolor czcionki, pogrubić itp.) 

a) obramowanie tabeli 

Word 

Zaznaczyć tabelę, pojawi się 

 

 

 

 

Rozwijamy odpowiednie elementy i wybieramy to czego potrzebujemy. 

W OpenOffice Writer 

Zaznaczyć tabelę, pojawi się 

  

  

 

 

 

Wybieramy krawędzie, które mają się pojawić w tabeli, następnie wybieramy kolor 
krawędzi 

  

  

  

  

  



  

  

 i kształt krawędzi 

 

 

 

b) cieniowanie 

Word 

 

  

W OpenOffice Writer 



  

  

 4.  Wykonaj ćw. 9-13/121-122, aby poćwiczyć umiejętności wstawiania i 
formatowania tabeli. 

Z tych zajęć nic mi nie przesyłacie. Czekam na zaległe zadania.  

 

TECHNIKA  

Temat: PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ   27.05.2020 

I. PODSTAWA PRAWNA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

Uzyskanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych: 

1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12           
kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512). 

  

II. WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ: 

a) ukończone 10 lat, 

b) zdany egzamin teoretyczny i praktyczny, 

 c) zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej, 

d) pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia, 

e) znajomość zasad obsługi technicznej roweru, 

f) przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

g) oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz 2 zdjęć legitymacyjnych. 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110300151&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000512&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000512&type=2


Kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń 
potwierdzającego zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności. 

III. EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI: 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego składającego się z 25 
pytań. 

Wymagane wiadomości: 

- przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych, 

- przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów, 

- zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, 

- znaki ostrzegawcze i zakazu, 

- znaki nakazu, informacyjne, poziome i tabliczki do znaków, 

- pierwsza pomoc. 

Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za 
pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% punktów możliwych do 
uzyskania. 

  

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – odbędzie się w WORD w Piotrkowie Tryb. 

Zdanie egzaminu praktycznego obejmuje: 

- przygotowanie do jazdy i włączanie się do ruchu 

- jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie ósemki, 

- jazda po wyznaczonym torze, 

- prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach, 

- właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe. 

Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za 
pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała, co najmniej 90% 
manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. 

  

Geografia  



Temat: Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej 

Obejrzyjcie filmy, linki poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=vF4ygaBxT6U&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=9Oo-fInwMc8 

Możecie się zapoznać z materiałami na stronie epodręczniki, aby utrwalić materiał i 
dowiedzieć się więcej 

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-pustyni/D1HLQOdwA 

https://epodreczniki.pl/a/pustynia-lodowa/D1DTBgJNL 

 

Jako notatkę przepiszcie To najważniejsze z podręcznika na str. 133 

W zeszytach ćwiczeń rozwiążcie ćw 1-4 str. 76-77 

Chętni mogą rozwiązać ćw. 5 i 6 str. 78-79. 

 

 

WAŻNE!!! Osoby, które będą przychodziły na konsultacje, aby poprawić oceny 
proszę żeby przynosiły ze sobą uzupełnione zeszyty ćwiczeń i były 
przygotowane z 3 ostatnich tematów. Jeśli ktoś chce zaliczyć lub poprawić 
zaległy sprawdzian również niech się przygotuje z jego zakresu.  

 

MATEMATYKA 

25.05.2020 – Temat: Pole trójkąta. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt.  Pole 
trójkąta Pole trójkąta – Szymon Wojciechowski (polecam!!!) oraz Pole trójkąta - część 1, 
teoria, klasa 5 – Angelika Graf  Następnie przeczytaj z podręcznika stronę 193 i 194. Zapisz 
w zeszycie wzór na pole trójkąta wykonując przy tym odpowiedni rysunek: 

https://www.youtube.com/watch?v=vF4ygaBxT6U&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=9Oo-fInwMc8
https://epodreczniki.pl/a/przyroda-pustyni/D1HLQOdwA
https://epodreczniki.pl/a/pustynia-lodowa/D1DTBgJNL


 

Wykonaj razem z panem Szymonem w zeszycie zadania z podręcznika: 1,4,5 str. 195 i 196 
oraz ćwiczenie 5 str.99 

26.05.2020 – Temat: Pole trójkąta – Cd. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt. Pole 
trójkąta cz.2– Julita W  oraz Pole trójkąta - część 2, klasa 5 – Angelika Graf 

Rozwiąż w zeszycie zadania z podręcznika: 3,6,7 str. 195 i 196 (zrób w zeszycie 
schematyczne rysunki do zad 3 i podpisz na nich ile wynosi podstawa i wysokość 
kolorowego trójkąta – będzie ci łatwiej) oraz ćwiczenie 6 str. 99. 

27.05.2020 – Temat: Pole trapezu. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt.  Pole 
trójkąta Pole trapezu – Szymon Wojciechowski (polecam!!!) Następnie przeczytaj z 
podręcznika stronę 197 i 198. Zapisz w zeszycie wzór na pole trapezu wykonując przy tym 
odpowiedni rysunek :

 

 

  



Wykonaj razem z panem Szymonem w zeszycie zadania z podręcznika: 1,2 str. 198 i 199 
oraz ćwiczenia str.3,4 str. 98 i 99 

28.05.2020 – Temat: Pole trapezu – Cd. 

Rozwiąż w zeszycie zadania z podręcznika: zad.3, 5 str. 199 oraz ćwiczenie 5,6 str. 99 

UWAGA!!! 

Osoby, które będą przychodziły na konsultacje, aby poprawić oceny proszę żeby 
przynosiły ze sobą uzupełnione zeszyty i ćwiczeniówki i znały podstawowe wzory na 
pola figur płaskich (ostatnie tematy). Jeśli ktoś chce napisać zaległą kartkówkę lub 
sprawdzian (czy poprawę ostatniego spr) niech się do niego przygotuje, będzie taka 
możliwość. 

 

 

 

PLASTYKA 

 

Temat: Formy przestrzenne. 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat form przestrzennych w książce do plastyki od strony 

54 - 55. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 



Pamiętajcie również o zaległych pracach. 

Wszystkie prace wysyłajcie na adres: purgalkas@gmail.com 

Pozdrawiam:) 

 

26.05.2020 

 

Muzyka 

Temat: Piosenka – „Eko cza-cza” 

 

1.  
Zadaniem na dzisiejszą lekcję jest wysłuchanie piosenki „Eko cza-cza” 
oraz śpiew piosenki wraz akompaniamentem (podkładem). Piosenkę 
znajdziecie na stronie 104. 
 

 

Proszę poświęcić również na nadrobienie zaległości z lekcji poprzednich. Część 
osób wysyła mi regularnie efekty swojej pracy (gra na instrumencie, śpiew piosenek, 
notatki) a część nie odezwała się do tej pory ani razu. 

 

 

Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail – 
winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i 
nazwisko oraz klasę. :) 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1DINfVG8wubfYPT5M2OdIqktbGek-hhYQ
https://drive.google.com/open?id=1DINfVG8wubfYPT5M2OdIqktbGek-hhYQ
https://drive.google.com/open?id=1QBNRAV2ilKb3ItdUvdw1ZI6oomEnpPZ6

