
Klasa V A 

25.05.2020 (poniedziałek) 

Matematyka 

W tym tygodniu zajmiemy się powtarzaniem i doskonaleniem działań na liczbach 

naturalnych. 

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb sposobem pisemnym – powtórzenie. 

https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-liczb-naturalnych-sposobem-pisemnym/DfLeejGBY 

na platformie wykonaj ćw. 2 i 4 , natomiast ćw.6 rozwiąż w zeszycie. 

Ze strony https://epodreczniki.pl/a/odejmowanie-liczb-naturalnych-sposobem pisemnym/Dfq7uEflH 

wykonaj ćwiczenie 4 i 5 na platformie. 

 

Historia 

Temat: Zjednoczenie Polski - cz.II. 

 

II. Walka Władysława Łokietka w władzę. 

     Władysław Łokietek królem Polski. 

 

W zeszycie zapisz: 

Koronacja Władysława Łokietka: 

1. przyczyny: 

- dążenie możnych  i Kościoła do zjednoczenia Polski, 

- opanowanie głównych dzielnic Polski przez Władysława Łokietka,  

2. skutek: 

- koniec rozbicia dzielnicowego Polski. 

- odzyskanie korony królewskiej i odrodzenie Królestwa Polskiego, 

1300 r.- koronacja Wacława II. 

1320 r. - koronacja Władysława Łokietka. 

starosta - zarządzał poszczególnymi dzielnicami, 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 3,4 str.109. 
 

Religia 

Temat: Krajobraz pustyń lodowych. 

Kontynuacja tematu z pustyń  sprzed tygodnia. W podręczniku informacje o obszarach 

pozbawionych roślinności, z powodu bardzo niskich temperatur znajdziesz na str. 130 -133. 

Obejrzyj lekcję na: https://www.youtube.com/watch?v=9Oo-fInwMc8 

Zwróć uwagę, że pustynie lodowe występują na obszarach położonych w strefie klimatów 

okołobiegunowych. Charakteryzują je bardzo niskie temperatury i bardzo małe opady. 

https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-liczb-naturalnych-sposobem-pisemnym/DfLeejGBY
https://epodreczniki.pl/a/odejmowanie-liczb-naturalnych-sposobem-pisemnym/Dfq7uEflH
https://www.youtube.com/watch?v=9Oo-fInwMc8


Arktyka jest pustynią lodową położoną na obszarze od koła podbiegunowego północnego do 

bieguna północnego. Największą jej część zajmuje Ocean Arktyczny. 

Antarktyka zajmuje obszar od koła podbiegunowego południowego do bieguna 

południowego. Największą jej część zajmuje kontynent - Antarktyda. 

Świat roślin i zwierząt pustyń lodowych jest ubogi. 

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania z tematu 5 (str. 76-79), których nie uzupełniłeś w  

poprzednim tygodniu. 

W-F 

Przeprowadzamy rozgrzewkę z piłką.  

Po zaopatrzeniu się w dowolną piłkę i zapoznaniu się z filmikiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8 – przez 10 minut wykonujemy ćwiczenia  

ogólnorozwojowe w nim zaprezentowane. Gwarantuję lepsze samopoczucie psychiczne i 

fizyczne! 

Biologia 

Temat: Rośliny nagonasienne.  

Przeczytaj temat w podręczniku na str.127 – 132. 

Z tego tematu dowiesz się : 

- Dlaczego wytwarzanie nasion jest korzystne dla roślin? 

- Skąd bierze się nazwa –rośliny nagonasienne ? 

- Jakie gatunki roślin nagonasiennych występują w Polsce? 

- Jakie jest znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka? 

Następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 54 i 55 od 1 – 6. 

Obejrzyj też filmik opisujący rośliny nagonasienne. 

https://www.youtube.com/watch?v=SV4jh2ZvmPE 

 

Język polski 

Temat na dwie godziny lekcyjne. 

Temat: Zdania złożone współrzędnie – ćwiczenia sprawdzające 

Wykonaj na platformie: II.3. Składnia zdania złożonego – Zestaw 2 – Zdanie złożone 

współrzędnie  

https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8
https://www.youtube.com/watch?v=SV4jh2ZvmPE


26.05.2020 (wtorek) 

W-F 

Trening koszykarski z piłką – kozłowanie. 

Po zaopatrzeniu się w dowolną piłkę i zapoznaniu się z filmikiem: 

http://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg – przez 6 minut wykonujemy podstawowe 

i średnio zaawansowane ćwiczenia nauczające i doskonalące kozłowanie w koszykówce. 

Powodzenia!  

Język angielski gr.1, gr.2 

Subject: Nazywanie państw i narodowości – wprowadzenie słownictwa.  

Podręcznik str. 101.  

Dziś poznasz 14 nazw państw oraz nauczysz się tworzenia od nich narodowości.  

I. Popatrz na mapę Europy. Czy widzisz na niej Polskę? Czy potrafisz nazwać kraje 

sąsiadujące z nami? Przejdź do zad. 1. Chciałabym abyś wykonał to zdanie w 

formie tabelki. Wpisz w nią nazwy krajów według kolejności na mapce. Następnie 

posłuchaj nagrania, sprawdź swoje odpowiedzi i powtórz nazwy państw 

kilkukrotnie. Staraj się wymawiać poprawnie. Po to jest nagranie.  

Country (kraj) Nationality (narodowość) 

1) Ireland (Irlandia)  

2) The UK (Zjednoczone Królestwo)  

3) Sweden (Szwecja)  

4) Russia (Rosja)  

5) Germany (Niemcy)  

6) Poland  

7) Belarus (Białoruś)  

8) France (Francja)  

9) The Czech Republic (Czechy)   

10) Slovakia (Słowacja)  

11) Ukraine (Ukraina)  

12) Spain (Hiszpania)  

13) Italy (Włochy)  

14) Greece (Grecja)   

 

II. Przejdź do zad. 2. Powiedz na głos zdanie, uzupełniając je na końcu nazwą 

państwa podanego w punktach 1-8. Na przykład: 
 

1 This country has a border with France. (To państwo ma granicę z Francją.) 

It’s Italy. (To są Włochy.) 
 

III. Posłuchaj nagrania w zad. 3. Powtórz nazwy narodowości. Wpisz je do tabelki 

powyżej w kolumnie nationality – narodowość. Posłuchaj nagrania jeszcze raz. 

Zwróć uwagę, że niektóre narodowości mają specyficzną końcówkę – ish, takie 

jak: Polish, Irish. Inna grupa to narodowości z końcówką – an, jak: Italian, 

Russian. Są też narodowości, które nie mają charakterystycznej końcówki np.: 

Greek, Czech.  

http://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg


IV. Wykonaj zad. 4. Posłuchaj nagrania i wskaż państwo na mapie, którego nazwę 

usłyszysz.  

V. Sprawdź ile już pamiętasz. Patrz tylko na mapę. Nazwij po kolei państwa i utwórz 

od nich narodowości. Następnie powtórz to ćwiczenie ale nazywaj państwa i 

narodowości na wyrywki. Naucz się dokładnie państw i narodowości. 

 

Informatyka gr.1 

Temat: Sterowanie postacią na ekranie.  

Wejdź na stronę https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1. Wykonaj przynajmniej 

9 zadań. 

 

Język polski 

Temat: Postawić wszystko na jedną kartę – Juliusz Verne „W osiemdziesiąt dni dookoła 

świata” (fr.) 

Podręcznik „Słowa z uśmiechem” str. 282-286 lub platforma wsipnet:  

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/147816 

Przeczytaj fragment powieści, zapoznaj się z definicją powieści podróżniczej i wykonaj  

w zeszycie ćw.2 str.286. (wykorzystaj informacje z pierwszego akapitu tekstu lektury) 

Powieść podróżnicza to utwór o przygodach przeżytych w czasie podróży, zwykle do krajów 

egzotycznych. 

 

Matematyka 

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb sposobem pisemnym – powtórzenie. 

https://epodreczniki.pl/a/dzialania-pisemne-na-liczbach-naturalnych/DneaGctPp 

Pod tematem wykonaj z platformy ćwiczenie 6  (przykład 1 – 4), ćwiczenie 14 (przykład 1 – 

5 ) oraz ćwiczenie 15 ( przykład 1 i 2). 

 

Plastyka 

Temat: Bogactwo wnętrza średniowiecznej katedry. 

 

Dla zainteresowanych: 
Dzień Matki tuż, tuż… Jeżeli jeszcze nie masz pomysłu na prezent, może pomóc Ci w tym 

poniższy link: https://www.youtube.com/watch?v=GCS5xqDWenU. Koniecznie zajrzyj! 

Znajdziesz tam wiele ciekawych inspiracji. Wykonanie wielu z proponowanych prac jest 

wręcz banalnie proste. 

 

 

 

 

 

https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/147816
https://epodreczniki.pl/a/dzialania-pisemne-na-liczbach-naturalnych/DneaGctPp
https://www.youtube.com/watch?v=GCS5xqDWenU


1. Przypomnij cechy dwóch wielkich średniowiecznych stylów. Zwróć uwagę na elementy 

budowy 

 

 

2. Przeczytaj temat nr 27. Spacer po katedrze ze s. 98 – 101. 

 

3. Uzupełnij notatkę do zeszytu. Za tydzień otrzymasz wzór rozwiązania. 

Określ czas trwania i elementy charakterystyczne dwóch stylów średniowiecza. Wykonując 

zadanie, posiłkuj się tematami 26.-27. z podręcznika, powyższymi grafikami oraz prezentacją: 

https://prezi.com/ei-72gir5bme/gotyk-i-styl-romanski/  

 

 

  

https://prezi.com/ei-72gir5bme/gotyk-i-styl-romanski/


NOTATKA: 

 Cechy stylu gotyckiego: Cechy stylu romańskiego: 

Na kiedy przypada (wiek)?   

Jakie było przeznaczenie budowli?   

Z czego wykonane/ jaka grubość 

murów? 
  

Jaka wielkość okien? Jaki rodzaj łuku 

je wieńczy? Czym wypełnione? 
  

Jaki rodzaj sklepienia?   

Wysokość budowli/wież (jej 

strzelistość). 
  

Zdobienia wewnątrz kościoła (bogate, 

skromne). 
  

Obecność innych elementów, jak np. 

filary podtrzymujące konstrukcję od 

środka, łęki przyporowe, pinakle itd. 

  

4. Przykłady architektury średniowiecznej w Polsce. Zapisz przykłady do zeszytu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kolegiata w Tumie pod Łęczycą (styl romański)   Bazylika kolegiacka św. Piotra i Pawła w Kruszwicy (styl 

romański) 

 

Kościół Mariacki w Krakowie (styl gotycki)    Zamek w Malborku (styl gotycki) 
 

4. Rozwiązanie do pytania sprzed tygodnia. 
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie został zbudowany w stylu 

neogotyckim* (1907 - 1911). Zbudowany z czerwonej cegły, trójnawowy, z nawą poprzeczną 

(transeptem) i fasadą z dwiema strzelistymi wieżami wysokości 56 m wysokości. Długość 

świątyni 50 m, natomiast szerokość 38 m. Trzecia mniejsza wieża znajduje się na skrzyżowaniu 

naw. Sklepienie krzyżowo-żebrowe. Ściany zewnętrzne oszkarpowane z łukami przyporowymi. 

Zdobienia w postaci licznych pinakli. Duże okna o łuku ostrym, wypełnione witrażami.  
* Neogotyk – styl w architekturze, a także rzemiośle artystycznym, nawiązujący formalnie do 

gotyku, powstały około połowy XVIII wieku w Anglii i trwający do początku XX wieku, 

zaliczany do historyzmu.  



27.05.2020 (środa) 

Historia 

Temat: Zjednoczenie Polski - cz.III. 

 

III. Konflikt z Krzyżakami. 

 

Zapamiętaj: 

Władysław Łokietek zjednoczył część terytoriów polskich: Wielkopolskę , Małopolskę, 

ziemię sieradzką i łęczycką. Poza granicami zjednoczonego kraju pozostało zagarnięte przez 

Krzyżaków Pomorze Gdańskie, księstwa śląskie, które były lennem Czech, i Mazowsze, 

gdzie władali lokalni książęta. 

 

W zeszycie zapisz: 

- 1309 r.- zagarnięcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego. 

- 1331 r.bitwa pod Płowcami na Kujawach, 

 

 W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 5,6 str.109. 
 

Geografia 

Temat: Krajobraz pustyń lodowych. 

Kontynuacja tematu z pustyń  sprzed tygodnia. W podręczniku informacje o obszarach 

pozbawionych roślinności, z powodu bardzo niskich temperatur znajdziesz na str. 130 -133. 

Obejrzyj lekcję na: https://www.youtube.com/watch?v=9Oo-fInwMc8 

Zwróć uwagę, że pustynie lodowe występują na obszarach położonych w strefie klimatów 

okołobiegunowych. Charakteryzują je bardzo niskie temperatury i bardzo małe opady. 

Arktyka jest pustynią lodową położoną na obszarze od koła podbiegunowego północnego do 

bieguna północnego. Największą jej część zajmuje Ocean Arktyczny. 

Antarktyka zajmuje obszar od koła podbiegunowego południowego do bieguna 

południowego. Największą jej część zajmuje kontynent - Antarktyda. 

Świat roślin i zwierząt pustyń lodowych jest ubogi. 

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania z tematu 5 (str. 76-79), których nie uzupełniłeś w  

poprzednim tygodniu. 

 

Język polski 

Temat: Spacerkiem wśród słowników – słownik języka polskiego i wyrazów obcych. 

Podręcznik: „Nauka o języku i ortografia: str. 148 lub platforma wsipnet: 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/148585 

Zapoznaj się z budową artykułu hasłowego w słowniku języka polskiego (ćw. 4 str.149) 

oraz słowniku wyrazów obcych (ćw. 7 str.151) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Oo-fInwMc8
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/148585


Przepisz do zeszytu: 

Słownik języka polskiego podaje znaczenie wyrazów, informacje o ich odmianie i przykłady 

użycia słów. Zwraca uwagę na trudne formy wyrazów. 

Słownik wyrazów obcych zawiera informacje o znaczeniu i pochodzeniu wyrazów 

zapożyczonych z innych języków. 

 

Matematyka 

Temat: Mnożenie liczb wielocyfrowych – powtórzenie. 

https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-pisemne-przez-liczby-wielocyfrowe/DHUPNUa2r 

Proszę pod tematem wykonaj ćwiczenie 3 z platformy. 

 

Język angielski gr.2 

Subject: Zadania utrwalające nazwy państw i narodowości. 

Zeszyt ćwiczeń str. 43. 

Wykonaj zad. 1, 2, 3, 4 według poleceń. Utrwal pisownię nazw państw i narodowości.  

 

Muzyka 

Temat: Muzyka ludowa z Kaszub. 

 

Posłuchaj:  https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4 

https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-pisemne-przez-liczby-wielocyfrowe/DHUPNUa2r


 

Instrumenty: 

np. diabelskie skrzypce nie mają wiele wspólnego z prawdziwymi, znanymi wszystkim 

skrzypcami. Gra się na nich, uderzając patykiem o struny i całym instrumentem o ziemię 

(pobrzękują wtedy talerzyki w „diabelskiej czapce”). Na burczybasie grający wydobywa niski 

buczący odgłos, pociągając mokrą ręką wiązkę końskiego włosia lub przesuwając łańcuch 

przez metalowe kółko. Bazuna to długi drewniany instrument dęty podobny do trombity czy 

ligawki. 

 

 

 

28.05.2020 (czwartek) 

Technika 

Temat: Z tworzywami sztucznymi na co dzień.  

Kolorowe i lekkie tworzywa sztuczne spotykane są obecnie niemal wszędzie. 

Zastąpiły one wiele materiałów naturalnego pochodzenia .Zdecydowały o tym głównie ich 

praktyczność oraz niższe koszty produkcji. 

Podstawowe surowce, z których uzyskuje się tworzywa sztuczne, to ropa naftowa, węgiel 

kamienny i kauczuk. W wyniku różnorodnych procesów chemicznych powstaje z nich wiele 

produktów o odmiennych właściwościach. 

 

  

 



Rodzaje tworzyw sztucznych: 

Elastomery w temperaturze pokojowej ulegają odkształcaniu. Plastomery są trwalsze i w tych 

samych warunkach zachowują swoje kształty.  
 

 Właściwości tworzyw sztucznych: 

– dobra izolacja elektryczna, 

– wytrzymałość mechaniczna, 

– odporność na działanie substancji chemicznych, 

– dobra izolacja cieplna, 

– przeźroczystość 
 

Zachęcam do przeczytania :  

tworzywa sztuczne 
https://en.calameo.com/read/003373196d1265de1e3c1 

 

ZADANIE DO WYKONANIA: 

Zapoznaj się z tematem  lekcji – podręcznik str. 132-137, przeczytaj uważnie przygotowaną 

przeze mnie powyższą notatkę. 

W zeszycie przedmiotowym: zapisz temat lekcji i sporządź krótką notatkę  

 

Utrwalaj poznane wiadomości  wykonując ćwiczenia interaktywne :   
https://learningapps.org/watch?v=p1m1vxu2318 
https://learningapps.org/watch?v=pux2otiw319 
https://wordwall.net/pl/resource/954415/technika/tworzywa-sztuczne-zastosowanie 

 

Język polski 

Temat: Słownik języka polskiego i wyrazów obcych – ćwiczenia. 

Zeszyt ćwiczeń: „Nauka o języku i ortografia” 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia ze stron: 43 i 44. 

 

Język angielski gr.1 

Subject: Zadania utrwalające nazwy państw i narodowości. 

Zeszyt ćwiczeń str. 43. 

Wykonaj zad. 1, 2, 3, 4 według poleceń. Utrwal pisownię nazw państw i narodowości.  

http://sp4.ckj.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/tworzywa_sztuczne.docx
https://en.calameo.com/read/003373196d1265de1e3c1
https://learningapps.org/watch?v=p1m1vxu2318
https://learningapps.org/watch?v=pux2otiw319
https://wordwall.net/pl/resource/954415/technika/tworzywa-sztuczne-zastosowanie


 

Zajęcia kreatywne 

Temat: 26 maja Dzień Matki. Mama – wyjątkowe słowo na świecie. Słuchamy wierszy  

i piosenek o mamie. 

Zaproś Mamę do wspólnego słuchania. 

https://www.youtube.com/watch?v=ffFWHU_NQ7s 

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME 

https://www.youtube.com/watch?v=CmUHzB0mrWw 

https://www.youtube.com/watch?v=gpR1L4jkIiQ 

Matematyka 

Temat: Dzielenie liczb przez liczby wielocyfrowe – zadania powtórzeniowe. 

https://epodreczniki.pl/a/dzielenie-pisemne-przez-liczby-wielocyfrowe/DBvKj3R4t 

Wykonaj z platformy ćwiczenie 1 i 2 . 

 

Język angielski gr.2 

Subject: The great victory. Wielkie zwycięstwo na podstawie historyjki ‘Agata and 

friends’. 

Podręcznik str. 102 – 103.  

Dziś posłuchasz i przeczytasz ostatnią część historyjki z udziałem Agaty, Marcusa i Sophie.  

I. Przejdź do zad. 1. Posłuchaj uważnie nagrania. Czy naszym bohaterom udało się 

zebrać pieniądze na wymarzoną wycieczkę do Hiszpanii? Kto wygrał quiz 

organizowany przez biuro podróży JetSet? Jaka jest nagroda? 
 

Trudniejsze wyrażenia: 

- It’s a pity we didn’t raise the money. (Szkoda, że nie zebraliśmy pieniędzy.) 

- big prizes – duże nagrody 

- the new travel agent’s in town – nowe biuro podróży w mieście 

- organize a quiz – organizować quiz 

- I bet ... – założę się ... 

- join the EU – dołączyć do Unii Europejskiej 

- Olimpic Games – Igrzyska Olimpijskie 

- take place – mieć miejsce, odbyć się 

- winners – zwycięzcy 

- Come and get your prize. – Chodź i odbierz swoją nagrodę. 

- South Africa – Południowa Afryka 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ffFWHU_NQ7s
https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME
https://www.youtube.com/watch?v=CmUHzB0mrWw
https://www.youtube.com/watch?v=gpR1L4jkIiQ
https://epodreczniki.pl/a/dzielenie-pisemne-przez-liczby-wielocyfrowe/DBvKj3R4t


Tak kończy się historia o Agacie i jej przyjaciołach. Po wielu próbach zebrania pieniędzy 

na wycieczkę do Hiszpanii, w ostatniej części historyjki dowiadujemy się, że nie udało im 

się osiągnąć celu. Na szczęście Sophie dostrzega ogłoszenie o quizie, którego 

organizatorem jest nowe biuro podróży w ich mieście – JetSet. Marcus podejrzewa, że 

wszystkie pytania będą dotyczyć geografii, a ta jest jego najgorszym przedmiotem. 

Pomimo to, nasi bohaterowie przystępują do quizu. Jak się okazuje wszystkie pytania 

dotyczą historii. Marcus uwielbia historię. Prowadzący ogłasza zwycięzców konkursu. Są 

nimi Agata, Marcus i Sophie! Nagrodą w quizie okazuje się wycieczka dla 4 osób do 

Południowej Afryki. 

II. Teraz przejdź do ćwiczenia techniki czytania. Odtwarzaj nagranie i staraj się 

wyćwiczyć poprawne czytanie. Błędną wymowę koryguj przy pomocy nagrania.  

 

W-F 

Trening piłki nożnej – prowadzenie piłki. 

Po zaopatrzeniu się w dowolną piłkę i zapoznaniu się z filmikiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=rwv96NPdLj4– przez 6 minut wykonujemy ćwiczenia 

nauczające i doskonalące technikę prowadzenia piłki. Powodzenia!  

 

29.05.2020  (piątek) 

Matematyka 

Temat: Zastosowanie działań pisemnych do rozwiązywania zadań tekstowych. 

https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza-czesc-i---cwiczenia-przed-sprawdzianem/DuRtHThV 

Proszę na platformie rozwiązać zadanie 13, 14, 15 i 18. 

 

W-F 

Zasady zdrowego odżywiania.  

Po  zapoznaniu się z filmikiem: https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU – 

wynotuj 10 zasad zdrowego odżywiania się. Ich przestrzeganie pozwoli nam żyć długo    

w zdrowiu!             

Język angielski gr.1 

Lekcja I 

Subject: The great victory. Wielkie zwycięstwo na podstawie historyjki ‘Agata and 

friends’. 

Podręcznik str. 102 – 103.  

Dziś posłuchasz i przeczytasz ostatnią część historyjki z udziałem Agaty, Marcusa i Sophie.  

https://www.youtube.com/watch?v=rwv96NPdLj4
https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza-czesc-i---cwiczenia-przed-sprawdzianem/DuRtHThV
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU


I. Przejdź do zad. 1. Posłuchaj uważnie nagrania. Czy naszym bohaterom udało się 

zebrać pieniądze na wymarzoną wycieczkę do Hiszpanii? Kto wygrał quiz 

organizowany przez biuro podróży JetSet? Jaka jest nagroda? 

Trudniejsze wyrażenia: 

- It’s a pity we didn’t raise the money. (Szkoda, że nie zebraliśmy pieniędzy.) 

- big prizes – duże nagrody 

- the new travel agent’s in town – nowe biuro podróży w mieście 

- organize a quiz – organizować qiuz 

- I bet ... – założę się 

- join the EU – dołączyć do Unii Europejskiej 

- Olimpic Games – Igrzyska Olimpijskie 

 - take place – mieć miejsce, odbyć się 

- winners – zwycięzcy 

- Come and get your prize. – Chodź i odbierz swoją nagrodę. 

- South Africa – Południowa Afryka 

Tak kończy się historia o Agacie i jej przyjaciołach. Po wielu próbach zebrania pieniędzy na 

wycieczkę do Hiszpanii, w ostatniej części historyjki dowiadujemy się, że nie udało im się 

osiągnąć celu. Na szczęście Sophie dostrzega ogłoszenie o quizie, którego organizatorem jest 

nowe biuro podróży w ich mieście – JetSet. Marcus podejrzewa, że wszystkie pytania będą 

dotyczyć geografii, a ta jest jego najgorszym przedmiotem. Pomono to, nasi bohaterowie 

przystępują do quizu. Jak się okazuje wszystkie 20 pytań dotyczą historii. Marcus uwielbia 

historię. Prowadzący ogłasza zwycięzców konkursu. Są nimi Agata, Marcus i Sophie!  Nagrodą  

w quizie okazuje się wycieczka dla 4 osób do Południowej Afryki. 

II. Teraz przejdź do ćwiczenia techniki czytania. Odtwarzaj nagranie i staraj się 

wyćwiczyć poprawne czytanie. Błędną wymowę koryguj przy pomocy nagrania.  

 

Lekcja II 

Subject: Zadania z kontekstu historyjki ‘Agata and friends’.  

Podręcznik str. 102 – 103. 

I. Wykonaj zad. 2 na podstawie treści historyjki. Przeczytaj zdania 1-6 i oznacz je 

jako prawdziwe lub fałszywe 

II. Przejdź do zad. 3. Wytłumacz po polsku dlaczego bohaterowie wypowiadają 

następujące słowa: 

 

1 Maybe next year. (Może za rok.) 

2 That’s bad news! (To złe wiadomości / wieści!) 

3 Well done, Marcus! (Dobra robota Marcus!) 

4 Open it! (Otwórz to!)  

 

III. Wykonaj ostatnie zadanie. Połącz wyrażenia z punktów 1-5 z ich polskimi 

odpowiednikami w punktach a-e. Zapisz pary w zeszycie.  

IV. Naucz się wyrażeń z zad. 3 i 4.  

 

  



Informatyka gr.2 

Temat: Sterowanie postacią na ekranie.  

Wejdź na stronę https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1. Wykonaj przynajmniej 

9 zadań. 

 

Religia 

Temat: Wielbimy Boga modlitwą 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Zazwyczaj, kiedy modlimy się do Pana Boga kierujemy do niego prośby, dziękujemy 

Mu za to co otrzymujemy lub przepraszamy Go za zło jakie popełniliśmy. 

Najpiękniejszą formą modlitwy jest modlitwa uwielbienia, w której po prostu 

mówimy Bogu jak bardzo Go kochamy 

2. Przeczytaj fragment Pisma świętego mówiący o tym, jak powinna wyglądać nasza 

modlitwa,  List do Efezjan rozdział 5, wersety 19 – 20 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1032  

3. Jako notatkę zapisz z podręcznika z tematu 49, ze słownika znaczenie słowa 

uwielbienie (na str.145) 

 

Język polski 

Temat: Wiem, umiem, rozumiem…Utrwalenie wiadomości na temat słowników. 

Wykonaj na platformie wsipnet Zestaw 3 – Słowniki języka polskiego i wyrazów obcych. 

 

Język angielski gr.2 

Subject: Zadania z kontekstu historyjki ‘Agata and friends’.  

Podręcznik str. 102 – 103. 

I. Wykonaj zad. 2 na podstawie treści historyjki. Przeczytaj zdania 1-6 i oznacz je 

jako prawdziwe lub fałszywe 

II. Przejdź do zad. 3. Wytłumacz po polsku dlaczego bohaterowie wypowiadają 

następujące słowa: 

1 Maybe next year. (Może za rok.) 

2 That’s bad news! (To złe wiadomości / wieści!) 

3 Well done, Marcus! (Dobra robota Marcus!) 

4 Open it! (Otwórz to!)  

III. Wykonaj ostatnie zadanie. Połącz wyrażenia z punktów 1-5 z ich polskimi 

odpowiednikami w punktach a-e. Zapisz pary w zeszycie.  

IV. Naucz się wyrażeń z zad. 3 i 4.  

https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1032

