
KLASA VB 

 

ŚRODA 29.04.2020 

 

MATEMATYKA  

Temat: Suma kątów w trójkącie. Suma kątów w czworokącie 2 godz. lekcyjne. 

 

Uważnie obejrzyj filmy:  

https://pistacja.tv/film/mat00222-suma-miar-katow-w-trojkacie-zadania  

https://www.youtube.com/watch?v=0D33G7zK6UA  

https://www.youtube.com/watch?v=ziEgZW0Fmak  

Przepisz do zeszytu informacje z ramki - str. 251 

Wykonaj zadania: 16-19 str. 250 

 

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. 

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

Praca domowa: 

Uzupełnij ćwiczenia dotyczące sawanny ze str. 72 - 75. 

 

WF 

Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką. 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń wykonaj rozgrzewkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

 

https://pistacja.tv/film/mat00222-suma-miar-katow-w-trojkacie-zadania
https://www.youtube.com/watch?v=0D33G7zK6UA
https://www.youtube.com/watch?v=ziEgZW0Fmak
https://www.youtube.com/watch?v=dnRgqCD0TDk
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY


HISTORIA 

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego. 

 

1. 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, 

- 1138 r.- ogłoszenie testamentu Bolesława Krzywoustego. 

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

 

JĘZYK ANGIELSKI  GR.2 

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 

30.04.2020 

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.  

 

 

 

 

 

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


MUZYKA 

Temat: Instrumenty - dęte drewniane. 

 

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

https://padlet.com/akitowska90/ll09s9tb8t7yh1cp?fbclid=IwAR08ziPkHlG5uWBt7P2J_a9VB1sE

LXwD2ZG96bWkAoTr2qKdqW2_ma45R7k 

Wypisz do zeszytu wszystkie instrumenty dęte drewniane. 

 

 
 

CZWARTEK 30.04.2020 
 

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   

 

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)  

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
http://www.sp2ozarowmaz.szkolnastrona.pl/index.php?c=getfile&id=202


 

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. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Kąty w czworokątach. 

Przepisz do zeszytu informacje z ramki - str. 252. 

Wykonaj zadania: 20,21 str. 251 i 23 str. 252. 

 

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 

 

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

do 04.05.2020.  

 

JĘZYK POLSKI  

    Temat: Postawić wszystko na jedną kartę. Juliusz Verne ,,W osiemdziesiąt dni dokoła świata’’.  

1. Podręcznik ,, Literatura i Kultura’’  

Str. 282 – przeczytaj o autorze  

Str. 282-286 – przeczytaj tekst ,, W osiemdziesiąt dni dokoła świata’’. (fragment) i 

słownictwo związane z tekstem.  

Str. 286 – pisemnie w zeszycie przedmiotowym wykonaj polecenie 1,2 

2. Zapisz w zeszycie pojęcia: perfekcjonista, ze stoickim spokojem, postacie epizodyczne, 

powieść podróżna  

3. Wypisz z fragmentu powieści postacie epizodyczne, do zeszytu.  

mailto:technika.rajgrod@gmail.com
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


  

JĘZYK POLSKI  

Temat: Do odważnych świat należy. Sprawozdanie.  

Podręcznik ,, Literatura i Kultura’’  

Str. 288-292- przeczytaj tekst  

Str. 292- opowiedz w zeszycie na polecenie 1  

Str. 293 - opowiedz w zeszycie na polecenie 3,4,5 a ustnie na 6,7  

Str. 294 – opowiedz w zeszycie na polecenia 8,9,10,11.  

 


