
KLASAVI a 

 

Język polski 

Uczniowie realizują tematy ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej-zdalne lekcje 

1. Powtórzenie wiedzy o czasowniku. 

2. Bajki Ignacego Krasickiego. 

3. Mazurek Dąbrowskiego. 

4. Analiza zdania pojedynczego. 

5. Świat Zofii - J.Gaarder. 

Lekcje z e-podręcznika. Uczniowie wykonują zadania interaktywne. 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

Matematyka 

Uczniowie wykonują zadania powtórzeniowe z podręcznika. 

1. Zadania 35-38 str. 242 oraz „Co umiem?” ze str. 243 

2. Przygotować projekt: „Znajdź informacje o najszybszych zwierzętach, 

pojazdach itp. Podaj prędkości z jakimi się porusza w m/s i km/h. 

Przedstaw te prędkości w postaci diagramów na plakacie.” Format A3 

 

Język angielski 

Uczniowie wykonują zadania z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. 

1. Zadanie 4 str. 66 – podręcznik 

2. Zadanie 1,2,3 str.29 – zeszyt ćwiczeń 

3. Przygotować projekt: „Wykonaj plakat przedstawiający jakiś ciekawy 

film i napisz recenzję tego filmu.” Format A4 lub A3 

Biologia 

Uczniowie wykonują temat z podręcznika. 

1. Powtórzenie wiadomości o rybach, płazach i gadach. Wykonać test z 

zeszytu ćwiczeń ze str.48 - 51. 

 

Geografia 

1. Rozwiąż krzyżówkę, dotyczącą środowiska Islandii. Zapisz hasło i wyjaśnij jego znaczenie 

(możesz wrócić do tematu w podręczniku: Wulkany i trzęsienia Ziemi na Islandii). 

1. Czarna lita skała powstająca z szybko krzepnącej lawy-  ……………………… 

2. Jeden z 25 czynnych wulkanów na Islandii - …………………………………… 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje


3. _______________ tektoniczna – fragment powierzchni Ziemi. 

4. Bryła geometryczna, którą swoim kształtem przypominają wulkany -………………. 

5. _______________ ziemi – drgania towarzyszące przemieszczaniu się sztywnych 

fragmentów litosfery. 

6. Inaczej skutek - ………………………. 

7. Źródło, które wyrzuca wrzącą wodę na dużą wysokość -  ………………….. 

8. Proces, w którego wyniku magma wydobywa się z wnętrza wulkanu na powierzchnię- 

…………………….. 

9. Roztopione skały znajdujące się wewnątrz Ziemi - ………………… 

 

2. Na podstawie wiadomości z tematu dotyczącego rolnictwa Danii i Węgier (podręcznik 

str.98- 103) uzupełnij tabelę i porównaj warunki rozwoju rolnictwa Danii i Węgier. 

 

 

Warunki rozwoju rolnictwa Dania Węgry 

Ukształtowanie  

powierzchni kraju 
  

Klimat   

 

Gleby 

 

  

Zamożność państwa   

Wielkość gospodarstw   

Od kiedy otrzymuje wsparcie 

Unii Europejskiej? 

 

  

Mechanizacja rolnictwa 

 
  

 

 



Muzyka 

https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/02/muzyczne-widowiska.html 

1. Wypisać muzyczne widowiska i podać przykłady. 

Technika 

Temat: Klasyfikacja urządzeń technicznych .  

 Podręcznik str. 204  

 Zadanie 1.1 str. 204 

ZADANIE : Odszukaj instrukcje obsługi  jednego z  urządzeń gospodarstwa 

domowego (np. pralka, suszarka do włosów,  czajnik elektryczny , lodówka itp. 

) . Zapoznaj się ze spisem treści tego dokumentu . Następnie napisz w zeszycie 

jakie informacje  zawiera ten dokument. 

Religia 

Tematy nr 35 "Wkład kultury chrześcijańskiej w rozwój Europy" oraz 36 

"Matka Boża królową naszych serc". Uczniowie czytają tematy w podręczniku i 

pisemnie w zeszycie odpowiadają  na pytania nr 1 pod tematami. 

Historia 

1. Temat: Czasy stanisławowskie. Podręcznik str.168, ćwiczenie 123 

wykonać w zeszycie. 

2. Temat: Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podręcznik str. 179, 

ćwiczenia 1 i 3 wykonać w zeszycie. 

 

PLASTYKA 

Temat: Bogactwo ornamentu – jak powstaje i z czego się składa ornament? 

Czyli o potrzebie ozdabiania i dekorowania w sztuce i życiu codziennym. 

Kropki, kreski, małe wzorki i zawijasy – najmniejsze cząstki ornamentu. Jak 

rozrasta się ornament? 

1. Przeczytaj temat 22.-23. Bogactwo ornamentu z podręcznika ze str. 90-93. 

2. Wykonaj kolorowankę antystresową w formie ornamentu. Technika: czarny 

cienkopis. Praca w formacie A4. Możesz zainspirować się ilustracjami 

zawartymi w temacie, poniższym wzorem lub dowolnymi kolorowankami 

antystresowymi, które możesz łatwo wyszukać w Internecie. 

WZÓR: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACA DOMOWA 

Powtórzyć z zeszytu wiadomości o rzeźbie na sprawdzian. Odbędzie się on na 

pierwszych zajęciach plastyki po powrocie do szkoły. 

 


