
Klasa V a 

23.03.2020 

Matematyka 

Proszę o wykonanie tych zadań powtórzeniowych w zeszycie. 

Temat: Liczby naturalne i ułamki – zadania utrwalające. 

1.  Oblicz wartość podanych wyrażeń. 

 a) 15 ∙ 6 – 56 : 4 = ................ 

 b) (95 – 47) : 6 +  = ................  

2. Autobus wyjechał o godz. 11.56. Jechał 3 h 50 min. Autobus dojechał na godzinę  

A. 14.06                   B. 15.06                   C. 3.46            D. 14 min. przed godz. 16.00  

3. Oblicz sposobem pisemnym.  

a) 6578 + 941 = ................  

b) 21 374 – 8657 = ................ 

 c) 7336 : 8 = ................ 

 4. Iloczynem liczb 275 i 54 jest liczba  

A. 329                              B. 14 850                     C. 13 750                       D. 15 750  

5. Wykonaj działania.  

a) 3  + 2  = ................ 

 b) 2  : 1  = ................ 

c)     *      = .................. 

d) 12,6 + 24,95 = ................  

e) 157,08 – 48,7 = ................  

f) 0,125 ∙ 100 = ................  

6. Pani Marta zapłaciła za produkty spożywcze 42,73 zł, a za środki czystości o 17,80 zł mniej. Ile 

zapłaciła pani Marta za zakupy?  

 



Historia 

1.Dział: Starożytna Grecja - Bogowie i mity. 

- Wyjaśnij, jaką funkcję pełniły w życiu starożytnych Greków mity. 

- Wymień 4 bogów greckich - określ jaką dziedziną się opiekowały , podaj też atrybuty każdego z nich. 

Polecenia wykonaj w zeszycie przedmiotowym. 

Religia 

Temat: Powtórzenie wiadomości – wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej 

Tematy które omawialiśmy dotyczą historii Narodu wybranego, relacji między poszczególnymi 

osobami (patriarchami) lub całym narodem a Panem Bogiem. Ważnym etapem tej historii było wyjście 

Izraelitów z Egiptu, wędrówka przez pustynię, troska Mojżesza o wielokrotnie sprzeciwiających się 

Bogu ludzi. Jest to także historia mówiąca o ważnych wydarzeniach dla wszystkich wierzących także 

w naszych czasach.  

Aby lepiej przypomnieć sobie te wydarzenia przeczytaj fragment Pisma Świętego: Księga Wyjścia 

rozdział 20, wersety od 1 do 21. Znajdziesz go w Biblii która masz w domu lub w internecie na stronie 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70 .  

Ważną rzeczą jest, abyśmy pamiętali że 10 przykazań Bożych obowiązuje nas wszystkich. Ich 

przestrzeganie pomaga nam zbliżać się do Pana Boga oraz chroni nas przed zachowaniami które mogą 

skrzywdzić innych ludzi lub nas samych. Staraj się o nich pamiętać i każdego dnia być im wiernym. 

Jako ćwiczenie wykonaj w zeszycie ilustrację przedstawiającą, w jaki sposób Ty możesz przestrzegać 

wybrane przez Ciebie przykazanie.  

W-F 

1. EZ: Poznajemy pozytywne  oraz negatywne czynniki zdrowia. 

 

Biologia 

Utrwalenie wiadomości o czynnościach życiowych organizmów. 

Proszę o wykonanie zadań testowych - 11- 15 z podręcznika ze strony 78.  

Do zeszytu wpisujemy tylko numer zadania i prawidłową odpowiedź. 

 

 

 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70


Język polski 

Temat:  Cecylia Niewiadomska, „Piast", Podanie o Lechu" 

(lekcja z e- podręcznika,  Podlaska Platforma Edukacyjna, lekcja nr 5) 

Zadania 4 i 6 wykonaj w zeszycie, pozostałe na platformie. 

 

24.03.2020 

W-F 

1. AF: Ćwiczenia kształtujące tułowia oraz kończyn górnych i dolnych ("pompki", "brzuszki"). 

 

Język angielski gr.1 i gr 2 

Subject: Zadania utrwalające słownictwo z rozdziału 6. 

Jeżeli jest to możliwe, proszę wydrukować, wkleić i rozwiązać krzyżówkę w zeszycie 

przedmiotowym. Jeżeli nie, proszę po prostu w zeszycie w punktach 1-11 wpisać hasła z 

krzyżówki i powstałe hasło. 

 

 

Proszę wykonać ćw. 1 i 2 na str. 33 w zeszycie ćwiczeń. Oprócz tego obowiązuje znajomość 

słownictwa ze str.75 (miejsca w mieście oraz przyimki miejsca). Utrwalamy również wyrażenia z 

dialogu str. 79 

 

 



Informatyka gr.2 

Temat: Programowanie – Artysta. 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/ - przy pierwszym otwarciu strony należy 

wybrać język polski. 

Po wejściu na stronę wybierają kurs 4, następnie lekcję 3. Artysta i wykonują zadania od 1 do 14. 

Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku angielskim). Film jest cały czas 

dostępny w dolnej lewej części ekranu. 

Po poprawnym rozwiązaniu zadania – kółeczko z numerem zmieni kolor na zielony, jeśli zielona 

będzie tylko obwódka to znaczy, że zadania zostało wykonane nieprawidłowo. Zadania można 

wykonywać ponownie po kliknięciu przycisku „Zresetuj” po lewej stronie ekranu. 

Dane do kontaktu: klimarek@wp.pl 

Język polski 

Temat: "Z wizytą w grodzie dawnych Słowian". Powtórzenie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u. 

Podręcznik - "Nauka o języku i ortografia" 

Zadanie 7 i 8 strona 98 ( wyrazy z rz i ż ) 

Zadanie 4 strona 108 (wyrazy z u i ó ) Wykonaj w zeszycie. 

Praca twórcza do oceny: 

Napisz krótkie opowiadanie, którego tytułem będzie przysłowie: "Kto latem pracuje, zimą głodu nie 

czuje". Wykorzystaj m.in. wyrazy: uczeń, nauka, luz, leniuch, budzić, zmuszać, lubić, oburzać się. 

Termin realizacji - 25.03.2020 - wysyłamy e-mailem na adres: barbara_darkowska@wp.pl 

 

Matematyka 

Temat: Liczby na co dzień – zadania powtórzeniowe. 

1.  Dana jest liczba 2 045 105. Zaznacz nieprawdziwe zdanie:  

A. Liczba ta zapisana słowami to dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy sto pięć.  

B. W rzędzie setek jest cyfra 1. 

C. Liczba ta zapisana słowami to dwa miliony czterysta pięć tysięcy sto pięć.  

 

https://studio.code.org/


2.  Zapisz za pomocą znaków rzymskich podane liczby.  

a) 628 ................  

b) 947 ................ 

 3. Przedstawienie teatralne rozpoczęło się o 12.45 i trwało 1 h 27 min. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, 

wpisz literę P, jeśli fałszywe – wpisz F.  

a) Przedstawienie trwało 87 min - ………. 

b) Przedstawienie rozpoczęło się 3 kwadranse przed 13.00 - ………… 

c) Przedstawienie zakończyło się kwadrans po 14.00 - …………. 

d) Przedstawienie zakończyło się o 14.12 - ………….. 

4. Oblicz jak najprostszym sposobem. Działanie połącz z jego wynikiem. 

 a) 158 + 83 + 127 + 42  

b) 84 ∙ 5  

c) 2 ∙ 34 ∙ 50  

d) 350 ∙ 10  

I. 420                          II. 3500                            III. 410                            IV. 3400  

5.  Jeśli rowerzysta jechał 5 h ze średnią prędkością 21 km/ h , to pokonał:  

A. 21 km                   B. 84 km                      C. 105 km                        D. 100 km 

6. Janek kupił zeszyt za 7,30 zł i  grę planszową o  12 zł droższą. Ile Janek zapłacił razem za zakupy?  

Plastyka 

Temat: Architektura. Budowle o różnych funkcjach. 

 

1. Zapoznaj się z tematem nr 20. Sztuka pod gołym niebem z podręcznika ze s. 60-61. 

 

2. Zapisz do zeszytu poniższą notatkę: 

 

Architektura (łac. architectura, od architector „buduję” z gr. archi „naczelny” i tekton „budowniczy”) 

– ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem 

powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych. 

W innym ujęciu mianem architektury określa się dyscyplinę organizującą i kształtującą przestrzeń w 

realnych formach niezbędnych do zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb człowieka.  



Typy architektury: 

- architektura mieszkalna,  

- architektura sakralna, 

- architektura rządowa, 

- architektura rekreacyjna, 

- architektura pożytku publicznego i edukacji, 

- architektura komercyjna i industrialna. 

3. Zapoznaj się z poniższymi ilustracjami poszczególnych typów architektury (jeżeli masz takie 

możliwości, możesz wydrukować zdj. i wkleić do zeszytu). 

ARCHITEKTURA MIESZKALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITEKTURA SAKRALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARCHITEKTURA RZĄDOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITEKTURA RZĄDOWA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITEKTURA REKREACYJNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARCHITEKTURA POŻYTKU PUBLICZNEGO I EDUKACJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITEKTURA KOMERCYJNA I INDUSTRIALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Wykonaj pracę plastyczną – budowla o określonej funkcji (do wyboru: dom, kościół, galeria 

handlowa, plac zabaw, szkoła, biblioteka, opera, siłownia itd.). W tym celu zbierz  

kartoniki (zarówno te w kształcie prostopadłościanów, jak i walców), oklej je ładnie kolorowymi 

papierami lub pomaluj. Łącz za pomocą ciepłego kleju lub taśm dwustronnych. Część elementów 

możesz wykonać z innych tworzyw (plastik, folia imitująca szyby, bibuła, plastelina, drewno itp.).  

Nie skupiaj się na wykonaniu wnętrz, Twoim zadaniem jest zaprojektowanie bryły budynku 

(ewentualnie jej otoczenia), którą na koniec przytwierdzisz do kartonu. Pamiętaj, ma to być Twój 

oryginalny pomysł. Praca w dowolnej skali. Czas wykonania pracy: 7. 04. 2020 r.  
Informacje dotyczące sposobu jej przekazywania do oceny będą zamieszczone w późniejszym 

terminie. 
 

25.03.2020 

Historia 

Dział: Starożytny Rzym - Życie  Wiecznym Mieście. 

Zwróć uwagę w jakich bogów wierzyli mieszkańcy Imperium Rzymskiego? 

W zeszycie przedmiotowym odpowiedz na pytanie: 

Jak wierzenia starożytnych Greków wpłynęły na religię Rzymian. 

Geografia 

W razie problemów ze zrozumieniem i opracowaniem materiału proszę o kontakt e-mail: 

bozena282@interia.pl 

Temat: Pogoda a klimat. 

Realizacja treści wymaga przypomnienia poznanych już wcześniej składników pogody oraz 

przyrządów służących do jej pomiaru i jednostek w których ten pomiar jest wykonywany.  

Zapisz w zeszycie przedmiotowym poniższy tekst. 

Główne składniki pogody i klimatu oraz ich pomiar.  

 Temperatura powietrza – termometr – 0C 

 Ciśnienie atmosferyczne – barometr – hPa 

 Opady – deszczomierz –mm 

 Siła i kierunek wiatru – m/s lub km/h- np.N       (kierunek podajemy zawsze skąd wiatr wieje) 

 Zachmurzenie (brak, częściowe, całkowite) 

1. Odszukaj w podręczniku na str. 102 i 103 opis czym jest pogoda, a czym klimat. Postaraj się 

zapamiętać różnice między nimi. 

mailto:bozena282@interia.pl


2. Przeanalizuj  znajdujący się w podręczniku na str. 103 klimatogram i jego elementy. Zwróć uwagę, 

że czerwona linia jest wynikiem połączenia średnich temperatur ze wszystkich dwunastu miesięcy. 

(Średnią temperaturę dla każdego miesiąca policzysz dodając do siebie wszystkie wartości 

odczytanych temperatur i sumę dzieląc przez liczbę odczytów).  

Niebieskie słupki to ilość opadów (deszczu, śniegu, gradu) w poszczególnych miesiącach. 

3. Przeanalizuj  znajdujący się w podręczniku na str. 104 opis jak należy czytać klimatogram, czyli w 

jaki sposób odczytać wartość temperatury i opadów w  poszczególnych miesiącach. 

Zwróć uwagę, że należy przy pomocy linijki zaznaczyć wartość temperatury na podziałce z lewej 

strony wykresu, a opadów z prawej. Te podziałki mają podane też jednostki  

 Na podstawie tego opisu postaraj się wykonać pyt.2 ze str.61 w zeszytach ćwiczeń. 

4. Zapisz odczytaną z poniższych termometrów wartość temperatury powietrza. Pamiętaj o  podaniu 

jednostki miary. 

 

                           A. .................                           B. ..................                        C. ................. 

Język polski 

Temat: Dopełnienie, przydawka, okolicznik. 

(lekcja z e- podręcznika,  Podlaska Platforma Edukacyjna, lekcja nr 8) 

Utrwal definicję przydawki, dopełnienia i okolicznika. 

Zadania 3 i 7 zapisz w zeszycie, pozostałe wykonaj na platformie. 

Matematyka 

Temat: Liczby pierwsze i złożone – zadania utrwalające. 

1. Liczbą pierwszą nie jest  

A. 5               B. 3                C. 2                 D. 1 



 2. Dane są liczby: 23 400, 985, 1292, 8620, 236, 11 000. Spośród nich liczbami podzielnymi przez  

a) 5 są: ........................................................................... 

 b) 2 są: ..........................................................................  

c) 10 są: .........................................................................  

d) 9 są: ...........................................................................  

e) 100 są: ....................................................................... 

3. Wypisz wszystkie dzielniki liczb 20 i 18. 

4. Oblicz NWD liczb 52 i 78 oraz NWW liczb 60 i 45. 

Język angielski gr.2 

Subject: Zadania utrwalające znajomość czasownika to be w czasie przeszłym. 

I. Na początku proszę przypomnieć sobie odmianę czasownika to be ze str. 78 i 80. Następnie 

wykonać zadanie wpisując do zeszytu tylko prawidłową formę czasownika w punktach 1-6.  

II. W zeszycie napisz całe zdania według wzoru.  Są to zdania twierdzące i przeczące. Zwróć 

uwagę na oznaczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wpisz zdania do zeszytu 

Wykonaj zadania ze str. 34 w zeszycie ćwiczeń. Utrwal odmianę czasownika to be. 

Muzyka 

Podczas odrabiania lekcji oraz przed snem posłuchaj muzyki relaksacyjnej. 

Poniżej podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY

