
KLASA V B 

CZWARTEK 07.05.2020 
 

Technika  

Temat: Metale wokół nas . cd 

1.Właściwości i zastosowanie metali i stopów  
 

 
2.Narzędzia, przyrządy i przybory  do obróbki metali  

Do pracy z metalami potrzebne są odpowiednie narzędzia. Do części działań , na przykład do 

pomiaru , stosuje się przyrządy wykorzystywane podczas obróbki innych materiałów. Są 

jednak czynności możliwe do wykonania wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

oraz takie , które wykonuje się jedynie w przypadku metali. Metalowe elementy,  



w przeciwieństwie do przedmiotów z drewna czy papieru, można giąć i prostować. Do ich 

łączenia wykorzystywany jest przyrząd zwany lutownicą. Nie stosuje się go w pracy  

z żadnym innym materiałem .  

 
Możesz skorzystać ze stron : 

Narzędzia do obróbki metali https://learningapps.org/watch?v=p187cgkra17 

Grupowanie narzędzi do obróbki metali: https://learningapps.org/watch?v=p46mpa4u517 

 

3.Jak dbać o wyroby z metalu? 

Metalowe powierzchnie często ulegają korozji w wyniku kontaktu z powietrzem, wodą i 

czynnikami atmosferycznymi. Przedmioty pokryte rdza należy dokładnie oczyścić za pomocą 

drucianej szczotki, papieru ściernego lub szlifierki. Oczyszczone części trzeba następnie 

zabezpieczyć farbą lub plastikową powłoka .  

 

ZADANIE DO WYKONANIA :  

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

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

-zapoznaj się z treścią tematu  : materiał przygotowany powyżej i podręcznik str. 116-117 

 

Praca domowa ( dla chętnych )  

Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o metalach  -  zaloguj się na platformie epodręczniki.pl  

znajdziesz tam udostępniony dla ciebie materiał. Może chcesz popracować i otrzymać 

dodatkową ocenę : wykonaj na tej platformie ZADANIA  (ćwiczenie 3 możesz pominąć ). 

Pamiętaj o zalogowaniu się !! 

  

  

https://learningapps.org/watch?v=p187cgkra17
https://learningapps.org/watch?v=p46mpa4u517
https://epodreczniki.pl/a/metale/DoNujvYc


Matematyka 

Temat: Obliczanie rzeczywistej odległości w terenie na podstawie mapy.  

Obejrzyj film na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=2rNJHer4tno.  

Wykonaj zadania: 10,11,12 str. 260. 
 

Język angielski 1 gr.  

Subject: Życie Mikołaja Kopernika – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. 

Podręcznik str. 96. 

Dziś posłuchasz i przeczytasz tekst o Mikołaju Koperniku. Skup się na rozumieniu tekstu. 

Zauważ, że praktycznie cała treść jest zapisana z użyciem czasu przeszłego – past simple.  

W trakcie wykonywania zadań skup się na tych zdaniach. Analizuj ich budowę i znaczenie.  

I. Popatrz na zdjęcia w tekście o Koperniku. Z jakim przedmiotem są one związane? 

Z językiem angielskim, historią czy geografią? 

II. Posłuchaj nagrania 3.11. Słuchając go śledź wzrokiem tekst. Po pierwszym 

słuchaniu postaraj się zrozumieć ogólny sens tekstu. Wysłuchaj jeszcze raz. 

Następnie postaraj się przeczytać tekst na głos.  

III. Przejdź do zad. 2. Przeczytaj cztery pytania i podane warianty odpowiedzi. 

Wybierz poprawną. Wracaj do tekstu tyle razy ile potrzebujesz. Jeżeli nie 

rozumiesz pewnych wyrazów, użyj słownika.  

IV. Na koniec, posłuchaj tekstu jeszcze raz i postaraj się przeczytać go jak 

najpoprawniej.  
 

Język angielski 2 gr.  

Subject: Tłumaczenie tekstu o Mikołaju Koperniku. 

Dziś zajmiesz się tłumaczeniem tekstu z poprzedniej lekcji. Wykonaj zadanie samodzielnie 

korzystając ze słownika. Zapisz tłumaczenie w zeszycie lub programie Word. Przetłumaczony 

tekst odeślij mi do sprawdzenia do 11.05.2020r.  

 

Język polski  

Temat: ,,Mercedes, alchemik o kalafiory, czyli detektywi w Nieborzu”. Adam Bahdaj - 

,,Kapelusz za 100 tysięcy’’. (fragm.) 

1. Podręcznik ,, Literatura i Kultura’’   

Str. 295 przeczytaj o autorze  

Str. 295-298 przeczytaj tekst  

Str. 299 wykonaj w zeszycie przedmiotowym polecenia 1,2,3 

Str. 300 wykonaj w zeszycie polecenia 5,7  

2. Zapisz definicję powieść detektywistyczna  

 

   Temat: Każdy ma swój biegun do zdobycia. 

1. Podręcznik ,, Literatura i Kultura’’    

Str. 301-304 przeczytaj tekst ,, Poza horyzonty’’  

Str. 304 – 305  ustanie polecenia 1,2,3 ,  6,7  

Str. 305 pisemnie w zeszycie polecenia 4,5  

2. Napisz w zeszycie wyjaśnienia pojęć : kontrargument, pamiętnik  

3. Napisz w zeszycie notatkę o Jaśku Meli.  

https://www.youtube.com/watch?v=2rNJHer4tno


PIĄTEK 08.05.2020 

 

W –F 

Temat: Kozłowanie piłki.                 

Ćwicz kilka razy w tygodniu. 

https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE 

 

Matematyka  

Temat: Obliczanie skali mapy. 

 

Wykorzystując informacje ze strony 261 oraz wiadomości z poprzednich lekcji wykonaj 

zadania: 14,15,16 str. 262. 

 

Język angielski 1 gr.  

Lekcja I 

Subject: Tłumaczenie tekstu o Mikołaju Koperniku. 

Dziś zajmiesz się tłumaczeniem tekstu z poprzedniej lekcji. Wykonaj zadanie samodzielnie 

korzystając ze słownika. Zapisz tłumaczenie w zeszycie lub programie Word. Przetłumaczony 

tekst odeślij mi do sprawdzenia do 11.05.2020r.  

Lekcja II 

Subject: Two famous Poles – dwoje sławnych Polaków. Zadania w czytaniu i słuchaniu ze 

zrozumieniem. 

Zeszyt ćwiczeń str. 41. 

I. Wykonaj zadanie 1. Przeczytaj tekst. Odpowiedz na pytania z polecenia.  

Trudniejsze wyrazy / wyrażenia: 

- village – wioska 

- they were amazed – byli zdumieni 

- moved to France – przeprowadził się do Francji 

- stayed for the rest of his life – został do końca swego życia 

- ill – chory  

- worked hard at school – ciężko pracowała w szkole 

- met – poznała (od meet – poznać, spotkać) 

- discovered radium – odkryła rad (pierwiastek chemiczny) 

- became famous – stała się sławna (od become – stać się) 

 

II. Po przeczytaniu tekstu wykonaj zad. 2. O kim jest mowa w zdaniach? Napisz MC 

– Maria Curie, FC – Fryderyk Chopin, Both – oboje.  

III. Wykonaj zadania 3 i 4 na podstawie nagrania 33. Przypominam, że nagrania audio 

do materiałów ćwiczeniowych znajdziesz klikając na ten link: 

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

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/audio?cc=pl&selLanguage=pl


Informatyka 2 gr.  

Temat: Perły Europy 

Uczniowie pracują z podręcznikiem str.123,124.  

Proszę wykonać zadania 2 str. 124. Wybierz 5 dowolnych państw Unii Europejskiej.  

Pracę prześlij na adres: klimarek@wp.pl,  w temacie wpisz swoje nazwisko, imię, klasę i 

przedmiot. 
 

Religia  

Temat: Jezus wobec cierpiących 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Wraz z grzechem Adama i Ewy człowiek utracił stan pierwotnej świętości, pogrążając się w 

grzechach oraz sprowadzając na świat zło i cierpienie. Bóg Ojciec, chcąc pomóc człowiekowi 

posłał swojego syna, Jezusa Chrystusa aby odkupił ludzi. Chociaż to się dokonało, niestety 

bardzo często ludzie sami wybierają złe postępowanie. Chrystus będąc na ziemi troszczył się 

o ludzi, zarówno o ich ciało (uzdrawianie chorych) ale przede wszystkim o ich dusze 

(odpuszczanie grzechów). 

2. Przeczytaj w podręczniku akapity: sakrament pokuty i pojednania  oraz sakrament 

namaszczenia chorych 

3. Obejrzy film 

https://www.youtube.com/watch?v=JsL63tn7WSw&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-

mpYDdvBKcsGutqlq&index=44  
 

Język polski  

  Temat: Formułujemy argumenty – powtórzenie  

1. Podręcznik ,, Literatura i Kultura’’   

Str. 45  Rady dla formułujących argumenty – powtórz.  

Str. 305 wykonaj pisemnie w zeszycie polecenie 7  

2. Przedstaw opinię na temat ,, Każdy ma swój biegun do zdobycia ‘’ . Podaj argumenty, 

które uzasadniają twoje poglądy. Polecenia wykonaj w zeszycie.  

 

Język angielski 2 gr.  

Subject: Two famous Poles – dwoje sławnych Polaków. Zadania w czytaniu i słuchaniu ze 

zrozumieniem. 

Zeszyt ćwiczeń str. 41. 

I. Wykonaj zadanie 1. Przeczytaj tekst. Odpowiedz na pytania z polecenia.  

Trudniejsze wyrazy / wyrażenia: 

- village – wioska 

- they were amazed – byli zdumieni 

- moved to France – przeprowadził się do Francji 

- stayed for the rest of his life – został do końca swego życia 

- ill – chory  

- worked hard at school – ciężko pracowała w szkole 

- met – poznała (od meet – poznać, spotkać) 

- discovered radium – odkryła rad (pierwiastek chemiczny) 

- became famous – stała się sławna (od become – stać się) 

mailto:klimarek@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=JsL63tn7WSw&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=JsL63tn7WSw&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=44


II. Po przeczytaniu tekstu wykonaj zad. 2. O kim jest mowa w zdaniach? Napisz MC 

– Maria Curie, FC – Fryderyk Chopin, Both – oboje.  

III. Wykonaj zadania 3 i 4 na podstawie nagrania 33. Przypominam, że nagrania audio 

do materiałów ćwiczeniowych znajdziesz klikając na ten link: 

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

 

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

