
KLASA V a 

29.04.2020 (środa) 

Historia 

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego. 

 

I.Panowanie Bolesława Krzywoustego. 

Testament Bolesława Krzywoustego. 

Zapamiętaj: 

- W ciągu wieloletnich zmagań Krzywousty zdołał włączyć do państwa polskiego Pomorze 

Wschodnie /Gdańskie/ natomiast Pomorze Zachodnie zostało uzależnione od Polski. 

- Przed są śmiercią w 1138r.Krzywousty podzielił kraj między synów, ustanawiając 

najstarszego z nich zwierzchnikiem pozostałych / wprowadził zasadę senioratu/. 

 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- testament- dokument, w którym dana osoba rozporządza swoim majątkiem na wypadek 

śmierci, 

- seniorat- zasada, w myśl której dobra, na przykład ziemię, dziedziczy zawsze najstarszy z 

rodu. 

- senior - najstarszy książę  z rodu, 

- 1138r.- ogłoszenie testamentu Bolesława Krzywoustego. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 4,5,str.98 i 99. 
 

Geografia 

Temat: Krajobraz sawanny.  

Temat o sawannie i stepie znajdziesz w podręczniku na str. 120 – 126. Są tam treści na 2 

jednostki lekcyjne.  

Dzisiaj dowiesz się : 

1. Co to jest sawanna? 

2. Na jakich kontynentach występuje sawanna? 

3. W jakiej strefie klimatycznej występuje sawanna? 

4. Jakie pory roku występują na sawannie? 

5. Jak zmienia się temperatura i opady w ciągu roku na obszarach porośniętych 

sawanną? 

6. Jakie rośliny i zwierzęta występują na sawannie? 

Tych 6 pytań zapisz do zeszytu pod tematem.  

Następnie przeczytaj treść tematu w podręczniku i  wejdź na: 

https://www.youtube.com/watch?v=dnRgqCD0TDk  

Zwróć szczególną uwagę na to, że: 

Sawanna występuje na obszarach strefy klimatów równikowych z dwiema porami roku: porą 

suchą i porą deszczową. Wyraźnie widać to na klimatogramie na str. 120 w podręczniku.  

Sawannę porastają trawy i pojedyncze drzewa. 

https://www.youtube.com/watch?v=dnRgqCD0TDk


Z mapy (str. 120 podręcznik) dowiesz się na jakich kontynentach występują sawanny. 

Praca domowa: 

Uzupełnij ćwiczenia dotyczące sawanny ze str. 72 - 75. 

 

Język polski 

Temat: „Wszystkie drogi prowadzą do...” Stanisław Młodożeniec „Kulawa droga”. 

Platforma wsipnet: 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/147805 

lub Podręcznik: „Słowa z uśmiechem” str. 246 

W zeszycie zapisujemy ćw.1, 6, 7, i 8 str.247-248  

 

Zajęcia świetlicowe 

Majowe Święta. Kto ty jesteś?2 maja, 3 maja. 

Gra edukacyjna „Godność, wolność, niepodległość”. 

Wejdź na strony i posłuchaj: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/ 
 

Matematyka 

Temat: Wprowadzenie pojęcia prostopadłościanu. Badanie własności 

prostopadłościanu.                                                                                                                             

(temat na 2 jednostki lekcyjne). 

Dziś będziemy poznawać kolejny wielościan a mianowicie prostopadłościan.  Proszę 

zapamiętać, że każdy sześcian jest prostopadłościanem (NIE ODWROTNIE). 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/147805
https://www.youtube.com/watch?v=GgEjqszlMfE
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0
https://niepodlegla.men.gov.pl/#/


 

Pod tematem proszę zapisać i zapamiętać własności prostopadłościanu (trzeci i czwarty 

trójkącik w ramce na str.267 w podręczniku) oraz rozwiązać zad.11, 12, 13 i 14 str.268.                                                                          

Praca domowa: zad.15 str.268. 

Po tych dwóch lekcjach, chcę abyście  rozumieli pojęcie prostopadłościanu i potrafili 

nazywać jego elementy oraz umieli podać przykłady przedmiotów w kształcie 

prostopadłościanu. 

 

Język angielski gr.2 

Temat przeznaczony na dwa dni tj. 29 – 30.04. 

Subject: Tworzenie zdań w czasie past simple – zadania utrwalające.  

Podręcznik str. 94. 

I. Przejdź do zad. 4. Co Harry zrobił w ubiegły weekend? Popatrz na obrazki, 

zastosuj wyrażenia z ramki, napisz zdania w punktach 1-4. Zastosuj czas past 

simple. 

II. Wykonaj zad. 5. Przeczytaj tekst piosenki ‘The excuse’ – ‘Przeprosiny’. Zapisz w 

zeszycie w punktach 1-10 formy przeszłe czasowników w nawiasach. Posłuchaj 

piosenki, sprawdź swoje odpowiedzi. Zaśpiewaj piosenkę.  

 

III. Wykonaj zadania interaktywne. Zwróć uwagę, że w niektórych zdaniach musisz 

skorzystać z tabeli na str. 128. 

 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_01?cc=pl&selLanguage=pl 

 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_02?cc=pl&selLanguage=pl 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_01?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_02?cc=pl&selLanguage=pl


Muzyka 

Temat: Instrumenty - dęte drewniane. 

Podręcznik s.97 -100 - przeczytaj wiadomości a następnie wejdź w link 

https://padlet.com/akitowska90/ll09s9tb8t7yh1cp?fbclid=IwAR08ziPkHlG5uWBt7P2J_a9VB

1sELXwD2ZG96bWkAoTr2qKdqW2_ma45R7k 

Wypisz do zeszytu wszystkie instrumenty dęte drewniane. 

 

 

30.04.2020   (czwartek) 

Technika 

Temat: Metale wokół nas.  

1.Otrzymywanie metali oraz ich rodzaje i właściwości  

 

Metale powstają z surowców mineralnych wydobytych z głębi ziemi. Zwykle występują                    

w postaci rudy, czyli skał zawierających domieszki innych substancji. Po wydobyciu rudy 

trafiają do hut. Tam wytapia się z nich czyste metale. W hutach wytwarza się także stopy, 

czyli mieszaniny metali, często z domieszką niemetali. Żelazo i jego stopy to metale żelazne, 

natomiast pozostałe metale i stopy określa się jako nieżelazne.  

 

 zapoznaj się:  przeczytaj, obejrzyj filmiki: ( kliknij Ctrl+ kliknięcie w łącze )  

 - metale  

-  https://sp4technika.jimdofree.com/klasa-5/w ok%C3%B3%C5%82-metali-zdalne-nauczanie/ 

 

Właściwości metali: 

- metale z wyjątkiem rtęci, występują w stanie stałym 

- mają charakterystyczny połysk i są nieprzezroczyste 

- pod wpływem bardzo wysokiej temperatury stają się podatne na odkształcenia i topnieją  

- metale żelazne są przyciągane przez magnes i korodują ( rdzewieją) 

- metale nieżelazne odznaczają się różnymi kolorami 

 

  przeczytaj :  ( kliknij Ctrl+ kliknięcie w łącze )  - Wlasciwosci i charakterystyka metali.pdf   

https://padlet.com/akitowska90/ll09s9tb8t7yh1cp?fbclid=IwAR08ziPkHlG5uWBt7P2J_a9VB1sELXwD2ZG96bWkAoTr2qKdqW2_ma45R7k
https://padlet.com/akitowska90/ll09s9tb8t7yh1cp?fbclid=IwAR08ziPkHlG5uWBt7P2J_a9VB1sELXwD2ZG96bWkAoTr2qKdqW2_ma45R7k
http://sp4.ckj.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/metale.docx
https://sp4technika.jimdofree.com/klasa-5/wok%C3%B3%C5%82-metali-zdalne-nauczanie/
http://www.sp2ozarowmaz.szkolnastrona.pl/index.php?c=getfile&id=202


ZADANIE DO WYKONANIA  

Zapoznaj się z tematem lekcji -  podręcznik str. 112-114  

W zeszycie przedmiotowym : zapisz temat lekcji, sporządź notatkę ( możesz wykorzystać  

powyższą notatkę sporządzoną przeze mnie – możesz ją wydrukować i wkleić)  

 

Praca domowa  : -   praca na ocenę  !!! 

Wykonaj  Zadanie 6.2 z podręcznika str. 116   
 

Prześlij do oceny  wykonane zadanie  Możesz zapisać je w edytorze tekstu i wysłać jako plik 

tekstowy, lub sfotografować pracę z zeszytu i wysłać jako załącznik pod adres e-mail :  

technika.rajgrod@gmail.com    Jako temat podaj: ,, klasa V..  i swoje imię i nazwisko ‘’. 

Pracę należy przesłać do 05.05.2020r. W razie jakichkolwiek pytań, problemów proszę 

kontaktować się ze mną przez w/w adres. 

Język polski 

Temat: „Opowieści nie tylko na dobranoc”. Oznaczanie spółgłosek miękkich. 

Lekcję wykonujemy na platformie epodreczniki: 

https://epodreczniki.pl/a/miekka-czy-twarda/D15E0DYdU 

Utrwalenie wiadomości dotyczących spółgłosek miękkich i twardych. 

Lekcja z platformy zostanie oceniona jako praca domowa. 

Język angielski gr.1 

Subject: Tworzenie zdań w czasie past simple – zadania utrwalające.  

Podręcznik str. 94. 

I. Przejdź do zad. 4. Co Harry zrobił w ubiegły weekend? Popatrz na obrazki, 

zastosuj wyrażenia z ramki, napisz zdania w punktach 1-4. Zastosuj czas past 

simple. 
 

II. Wykonaj zad. 5. Przeczytaj tekst piosenki ‘The excuse’ – ‘Przeprosiny’. Zapisz w 

zeszycie w punktach 1-10 formy przeszłe czasowników w nawiasach. Posłuchaj 

piosenki, sprawdź swoje odpowiedzi. Zaśpiewaj piosenkę.  
 

III. Wykonaj zadania interaktywne. Zwróć uwagę, że w niektórych zdaniach musisz 

skorzystać z tabeli na str. 128. 
 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_01?cc=pl&selLanguage=pl 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_02?cc=pl&selLanguage=pl 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_03?cc=pl&selLanguage=pl 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_04?cc=pl&selLanguage=pl 

 

Wykonaj zad. 1, 2, 3, 4 str. 40 w ćwiczeniach. Zrób zdjęcie i prześlij mi je do oceny do 

04.05.2020.  

mailto:technika.rajgrod@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/miekka-czy-twarda/D15E0DYdU
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_01?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_02?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_03?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_04?cc=pl&selLanguage=pl


Matematyka 

c.d. poprzedniej lekcji 

 

Język angielski gr.2 

I. Przypomnij sobie ponownie zasady tworzenia czasu past simple. Wykonaj jeszcze dwa 

zadania interaktywne:  

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_03?cc=pl&selLanguage=pl 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_04?cc=pl&selLanguage=pl 

 

II. Wykonaj zad. 1, 2, 3, 4 str. 40 w ćwiczeniach. Zrób zdjęcie i prześlij mi je do oceny do 

04.05.2020.  

 

W-F 

EZ: Poznajemy negatywne skutki stresu i sposoby.  

Proszę o zapoznanie się z negatywnymi skutkami stresu dla zdrowia człowieka  - 

zwłaszcza    w okresie przymusowej kwarantanny - w artykule  pod linkiem: 

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/niepozadane-objawy-

dlugotrwalego-stresu-aa-e334-pkLe-kPur.html 

W następnym tygodniu spróbujemy znaleźć antidotum na pokonanie skutków stresu.  

 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_03?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_04?cc=pl&selLanguage=pl
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/niepozadane-objawy-dlugotrwalego-stresu-aa-e334-pkLe-kPur.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/niepozadane-objawy-dlugotrwalego-stresu-aa-e334-pkLe-kPur.html

