
 

AKADEMIA TYTANÓW WYSZYŃSKIEGO 2019/2020 

MEDAL WYSZYŃSKIEGO 

KLASY IV-VI 

Lp. ZADANIA OBOWIĄZKOWE OSOBA POTWIERDZAJĄCA 

WYKONANIE ZADANIA 

1.  Przygotuj prezentację multimedialną zawierającą zabytki 

Łomży. (minimum 30 slajdów) 

Edyta Zielińska  

 

2.  Wykonaj mapę Parków Narodowych w Polce (format A4). 

Dokładnie opisz jeden z parków. 

Elwira Rudzka  

3.  Bądź systematycznie przygotowany do zajęć i aktywnie w 

nich uczestnicz. 

Elżbieta Komorowska  Andrzej 

Zwierciadłowski  

Piotr Jurczewski 

4.  Oblicz koszt upieczenia ciasta dla 18 osób.  

Etap – 1: Podjęcie decyzji dotyczącej wyboru ciasta, które 

chcemy upiec. 

Etap – 2 :Wypisanie wszystkich składników potrzebnych do 

upieczenia. Zebranie informacji dotyczącej cen produktów, z 

których  należy skorzystać. Przypisanie każdemu produktowi 

ceny minimalnej, średniej i maksymalnej, które spotkaliśmy 

analizując różne oferty cenowe. 

Etap – 3: Prezentacja zebranych informacji dotyczących 

oferty cenowej (minimalna, średnia, maksymalna) w postaci 

uporządkowanej  

(na przykład w zaprojektowanej przez siebie tabeli). 

Etap – 4: Obliczenie ilości składników potrzebnych do 

upieczenia ciasta. Zakładamy, 

że każdy uczeń otrzyma na poczęstunku po 100g placka. 

Prezentacja wyników obliczeń.  

(Bardzo dokładny opis sposobu rozwiązania zadania dla 

każdego składnika osobno – proszek do pieczenia, mąka, 

cukier, itd.  Prezentacja ilości potrzebnych składników w 

postaci uporządkowanej, na przykład tabela). 

Etap – 5: Obliczenie kosztu zakupu składników po 

przeciętnych cenach. (klasa IV ceny w zaokrągleniu)   

Bardzo dokładny opis sposobu rozwiązania zadania dla 

każdego składnika osobno . Prezentacja danych  

w postaci tabeli i diagramu słupkowego ilustrującego 

zależności pomiędzy produktem  

i jego wartością. 

Etap – 6: Nie wliczając kosztów nakładu pracy  

i energii, oblicz ile kosztuje 100g ciasta otrzymane przez 

każdego ucznia na poczęstunku. 

Iwona Piotrowska  

5.  Weź udział (przynajmniej jeden raz) w akcji dobroczynnej, 

wolontariacie. Potwierdź udział u osoby organizującej akcję. 

Osoba organizująca akcję  

 

 



 

 

 

Lp. ZADANIA DO WYBORU  OSOBA 

POTWIERDZAJĄCA 

WYKONANIE 

ZADANIA 

1.  Przygotuj plan wycieczki po Łomży z 

krótkim opisem wybranych miejsc, które 

należy zobaczyć. 

Edyta Zielińska  

2.  Zaprojektuj okładkę oraz opisz swoje 

wrażenia po przeczytaniu książki. 

Katarzyna Duchnowska   

3.  Przygotuj samodzielnie lekcję na temat 

„Zdrowego stylu życia”. 

Elżbieta Komorowska  

Andrzej Zwierciadłowski 

Piotr Jurczewski  

4.  Spędź 3 aktywne weekendy z rodziną 

(wykonaj sprawozdanie i dokumentację ze 

zdjęciami) 

Agnieszka Kruszewska  

5.  Zaplanuj Światowy Dzień Bez Papierosa 

np. przygotuj ulotkę, plakat profilaktyczny 

lub audycję radiową. 

Renata Bajkiewicz  

6.  Wykonaj ilustrację do wysłuchanego 

utworu muzycznego (muzyka relaksacyjna). 

Praca może być wykonana dowolną 

techniką plastyczną, jednakże prosimy, aby 

nie używać materiałów sypiących się np. 

kaszy, ryżu, makaronu, brokatu, itp.   

Alicja Krakowiecka  

7.  Weź udział w dowolnym konkursie 

matematycznym  

Koordynator konkursu  

8.  „Hodowla kryształów soli”- zostań małym 

chemikiem. Stwórz film i fotorelację ze 

swoim dziełem podczas przeprowadzania 

doświadczenia.  

Beata Narewska  

9.  Weź udział  przynajmniej w jednej 

uroczystości szkolnej jako organizator, 

współorganizator, wykonawca, itd. 

Organizator imprezy 

10.  Zorganizuj przynajmniej jedną akcję 

społeczną na rzecz klasy lub szkoły  

Wychowawca klasy  

 


