
Klasa V a 

 

01.04.2020 (środa) 

 

Historia 

Temat: Chrzest Polski i jego skutki. 

Zapoznaj się z tekstem podręcznik str.166-167-168. 

Zapamiętaj: 

Przyczyny chrztu Polski: 

- dążenie Mieszka I do zawarcia sojuszu z Czechami i rozbicia ich przymierza z wrogimi państwu 

Polan plemionami Wieletów, 

- chęć wzmocnienia pozycji Polski oraz jego władcy w Europie. 

Skutki: 

- rozwój kultury na ziemiach polskich / piśmiennictwo, sztuka, architektura/, 

- wzrost znaczenia polskiego władcy. 

- początek kształtowania się poczucia wspólnoty wśród mieszkańców państwa Mieszka I. 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym: 

- 966r.- chrzest Polski 

- 97 bitwa pod Cedynią 

poganin - dla chrześcijanina wyznawca religii politeistycznej, 

Dobrawa- córka księcia czeskiego Bolesława, żona Mieszka I, 

dyplomacja - prowadzenie korespondencji, rozmów z zagranicznymi dworami, 

 W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie - 3,4,5,6. 

 

 

 



Geografia 

Temat: Pogoda a klimat. (2) 

 

1. Wiedząc, już jak oblicza się średnią roczną temperaturę powietrza oraz średnią roczną 

amplitudę temperatury a także roczną sumę opadów (Samouczek- zeszyt ćwiczeń, 

str.62-63) oraz podręcznik str. 105wykonaj poniższe zadanie. 

Najważniejsze wiadomości z tematu masz zebrane na końcu tematu w podręczniku „To 

najważniejsze” str. 107 i w zeszycie ćwiczeń „Zapamiętaj” str.64 

W tabeli znajdują się dane klimatyczne dla stacji Kursk (Rosja). Zapoznaj się z nimi, a następnie 

wykonaj polecenia:  

a) Oblicz średnią roczną temperaturę powietrza.  

b) Oblicz różnicę między średnią temperaturą powietrza w najcieplejszym i najzimniejszym 

miesiącu w roku. 

 c) Oblicz roczną sumę opadów. 

Zapisz obliczenia w zeszycie przedmiotowym. 
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Średnia temperatura 

powietrza (°C) 
–9,9 –8,2 –3,7 6,3 14,6 18,9 20,8 19,8 13,9 7,7 –1,5 –6,7 

Suma opadów (mm) 35 33 40 37 48 68 67 62 38 47 39 41 

 

Wykonaj też zad.3, 4 i 5 w zeszytach ćwiczeń str. 62- 64. 

 

Język polski 

Temat: Do pełna dopełniam – dopełnienie.  

/ lekcja z platformy e-podreczniki / 

Wykonaj wszystkie zadania z platformy. Zadanie 1 zapisz w zeszycie. Utrwal pojęcie dopełnienia. 

Powtórz przypadki z pytaniami. 

 



Matematyka 

Temat: Suma kątów w trójkącie. 

Pod tematem proszę zapisać i zapamiętać twierdzenie: 

Suma miar kątów trójkąta wynosi 180 . 

Proszę rozwiązać zadanie 16 i 17 str.250. 

 

Muzyka 

Temat: Największy kompozytor. J.S. Bach – kompozytor, kantor, organista i pedagog 

Przeczytaj wiadomości w podręczniku ze str. 82 - 83. 

Przepisz notatkę do zeszytu lub ją wydrukuj. 

Notatka 

Kantor - osoba odpowiedzialna podczas nabożeństw. 

Kompozytor -  autor utworów muzycznych. 

Organista – muzyk grający na organach. Najczęściej organista jest 

zarazem akompaniatorem liturgicznym w kościele katolickim lub akompaniatorem pieśni  

w kościołach protestanckich. Dobry organista powinien mieć opanowaną sztukę improwizacji, 

kompozycji i czytania nut a vista. Bardzo często w codziennej pracy organisty te umiejętności 

okazują się niezbędne. 

Samodzielnie zrób notatkę o wielkim barokowym wirtuozie: JAN SEBASTIAN BACH. 

Notatkę prześlij na podany adres: aj.zawadzka1@wp.pl  

Termin realizacji:  08.04.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akompaniament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(teologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protestantyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/A_vista


02.04.2020 (czwartek) 

Technika 

Temat : Wisząca pisanka.  

<< praca na ocenę   >>  

Potrzebne będą: kolorowa tkanina, blok techniczny – cienka tekturka , tasiemka – wstążka, 

sznurek, klej, kartka papieru ( możesz na niej wcześniej narysować szablon jajka – to ułatwi ci 

odrysowanie na tekturce )  

 

Może nie posiadasz wymienionych materiałów?  – możesz użyć materiałów zastępczych 

 

Wykonanie: 

Na kartce z bloku technicznego (tekturce ) rysujemy dwukrotnie kształt jajka. Wycinamy.     Z 

tkaniny wycinamy ten sam kształt cztery razy. Naklejamy z obu stron na papierowe formy. Dwie 

części pisanki nacinamy (jedną od góry drugą od dołu) tak, aby naszły na siebie tworząc pisankę. 

Doklejamy do niej sznurek oraz kokardkę z tasiemki lub wstążki .  

 



 

 

Po wykonaniu pracy zrób zdjęcie.  Zdjęcie  możesz wysłać  na mój adres mailowy 

technika.rajgrod@gmail.com   w celu wystawienia oceny w e-dzienniku w terminie do 

07.04.2020 r. W razie jakichkolwiek pytań, problemów proszę kontaktować się ze mną przez w/w 

adres. 

<<Zachowaj pracę aby po powrocie do szkoły zaprezentować  ją , jak również ją ocenić - gdy nie 

będziesz miał możliwości wysłania   >> 

Może masz ochotę zrobić coś innego – inną ozdobę  wielkanocną ( możesz kliknąć na 

poniższy link  lub wykorzystać własne pomysły) 

Podaję dodatkowe źródła internetowe:   

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=kHfHrMphaUU 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=MEaDx5xX9jY                                                                               

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=8LaL6MoHErI 

  

 

mailto:technika.rajgrod@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=kHfHrMphaUU
https://www.youtube.com/watch?v=MEaDx5xX9jY
https://www.youtube.com/watch?v=8LaL6MoHErI


Język polski 

Temat: Zostań mistrzem interpunkcji - ...Rajd wśród znaków. 

/ Lekcja z platformy: Podlaska Platforma Edukacyjna - Szkoła Podstawowa - Zdalne lekcje - 

przedmioty - język polski - marzec - lekcja 6/ 

Ćwiczenie 6 wykonaj w zeszycie (napisz dialog) 

 

Język angielski 

Temat z 31.03.2020 r. przeznaczony na dwie lekcje tj. na wtorek i czwartek.  

Subject: Zadania w czytaniu ze zrozumieniem.  

Zeszyt ćwiczeń str. 35-36. 

I. W ćwiczeniu pierwszym przeczytaj tekst dotyczący Bekonscot – miasteczka, które jest 

stworzone z modeli wszystkich budynków i miejsc w nim (model town). Znajdź 

odpowiedź na pytanie: Kiedy można odwiedzić Bekonscot? 

 

Słowa mogące sprawić trudności w zrozumieniu: 

- village – wieś 

- roads- drogi 

- fishing boats in the harbous – łodzie rybackie w porcie 

- little airport – małe lotnisko 

- move – poruszać się 

- the first owner – pierwszy właściciel 

- wife – żona 

- It was her idea to put tchem outside the garden. – To był jej pomysł aby umieścić je na 

zewnątrz w ogrodzie. 

- open to visitors – otwarte dla zwiedzających 

- hundred of visitors every day – setki zwiedzających jednego dnia.  

 

II. Postaraj się teraz wybrać właściwe słowa w zadaniu drugim na podstawie 

przeczytanego tekstu. Odpowiedzi do zadania znajdują się na końcu tego dokumentu.  
 

III. Jeżeli jest taka możliwość, skorzystaj z poniższego linku w celu pobrania wszystkich 

nagrań do zadań w zeszycie ćwiczeń. Będziesz mógł z nich korzystać przy następnych 

tematach. Zapisz plik na swoim komputerze. Jeżeli masz problem z odtwarzaniem 

płytki do podręcznika, na tej samej stronie również znajdziesz je do pobrania.    

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

 

Wybierz: Steps Plus dla klasy V Audio do materiałów ćwiczeniowych (ZIP) 

 

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


To są nagrania do ćwiczeń. Jeżeli już je pobrałeś, wykonaj zadanie 3. Włącz nagranie 

numer 28 i zaznacz miejsca, które Matt widział w Bekonscot? Pamiętaj, ze możesz 

słuchać nagrania kilkukrotnie.  

 

IV. W zadaniu czwartym posłuchaj nagrania jeszcze raz i odpowiedz, w miarę swoich 

możliwości, na pytania: 

 

1 Kiedy Matt był w Bekonscot? 

2 Czy Bekonscot było nudne? 

3 Jak możesz objechać wieś dookoła? 

4 Co było w jeziorze? 

5 Gdzie były modele dzieci? 

 

V. Przejdź do strony 36 do zadania pierwszego. Przeczytaj blogi Tony’ego i Leyli. 

Wybierz właściwe odpowiedzi a, b, c.  

 

- busy – pracowity, zajęty 

- noise – hałas 

- traffic – ruch na ulicach 

- comfortable – wygodny  

- prefer – woleć 

- downstairs – na dole 

- close the door – zamknąć drzwi 

 

VI. W zadaniu drugim posłuchaj nagrania numer 29 i uzupełnij zdania jednym, dwoma lub 

trzema wytazami. 

 

Odpowiedzi:  

Ex. 2 p. 35 

1 first, 2 towns, 3 transport, 4 wasn’t, 5 a child, 6 is.  

 

Matematyka 

Temat: Suma kątów w czworokącie. (temat na 2 godziny lekcyjne). 

Przeczytaj i zapamiętaj treści dotyczące równoległoboku i trapezu zapisane w ramkach                

na str. 251 i 252, a następnie rozwiąż zadania : 20, 21 str.251 oraz 23 i 24 na str.252. 

Praca domowa: Co umiem? str.255 – proszę w piątek przesłać na adres e-mail: 

danuta.raj.1613@gmail.com 

 



W - F 

Okresowe sprzątanie mojego miejsca pracy i wypoczynku. Na ocenę celującą i bardzo dobrą 

udokumentować zdjęcie z wykonanej pracy i przesłać na adres: nauczyciela wych. fizycznego: 

a_modzelewski@interia.pl z kwarantanny 

 

03.04.2020 (piątek) 

Matematyka 

Temat: Suma kątów w czworokącie. (temat na 2 godziny lekcyjne). 

Przeczytaj i zapamiętaj treści dotyczące równoległoboku i trapezu zapisane w ramkach                

na str. 251 i 252, a następnie rozwiąż zadania : 20, 21 str.251 oraz 23 i 24 na str.252. 

Praca domowa: Co umiem? str.255 – proszę w piątek przesłać na adres e-mail: 

danuta.raj.1613@gmail.com 

 

W - F 

Wzmacniamy mięśnie brzucha - wykonując minimum  3 serie po 8 skłonów z leżenia tyłem przy 

ugiętych nogach - jak w teście MTSF - zestaw  7. Zaliczenie próby nastąpi po powrocie do szkoły 

po kwarantannie.  Link strony z próbami MTSF: 

http://www.polswim.pl/sites/default/files/zalacznik_do_uchwaly_44-e-2018_mts.pdf 

 

Język angielski gr. 1 i gr. 2 

Subject: Revision 6 – podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 6. 

Podręcznik str. 85 

I. W zadaniu pierwszym przypomnij sobie nazwy 12 miejsc w mieście. Nazwij je na 

poszczególnych obrazkach. Sprawdź na str. 75. 

II. W zadaniu drugim uzupełnij zdania słowami z ramki. Powtórz każde zdanie po dwa 

razy 

III. W zadaniu trzecim popatrz na mapkę. Użyj trzech zdań z zadania drugiego i idź w tych 

kierunkach. Do jakiego punktu (literki) dotrzesz podążając w tych kierunkach? 

IV. W zadaniu czwartym w zeszycie napisz zdania twierdzące i przeczące z użyciem 

czasownika to be w czasie przeszłym. Przypomnij sobie jego znaczenie z lekcji na 

mailto:danuta.raj.1613@gmail.com
http://www.polswim.pl/sites/default/files/zalacznik_do_uchwaly_44-e-2018_mts.pdf


stronach 78 i 79. Zwracaj uwagę na oznaczenia (x) zdanie przeczące, (v) zdanie 

twierdzące. Na przykład: 

Ex.4 p. 85. 

2 My grandad was a police oficer. 

… 

V. W zadaniu piątym przeczytaj dialog i uzupełnij go czasownikiem to be w czasie 

przeszłym. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. Skoryguj jeżeli 

są błędne. Przeczytaj dialog aby przećwiczyć wymowę i utrwalić użycie czasownika to 

be. 

VI. Zadanie szóste wykonaj pisemnie w zeszycie. Napisz sześć pytań z czasownikiem to be 

w czasie przeszłym. Odpowiedź na te pytania zgodnie z prawdą. 

ex. 6 p. 85 

1 Was the weather good yesterday? Yes, it was. / No, it wasn’t. 

Po wykonaniu wszystkich zadań zastanów się, które zadania sprawiły Ci problem. Znajdź 

odpowiedni temat w podręczniku i powtórz, utrwal te wiadomości.  

VII. Zeszyt ćwiczeń str. 37 

Wykonaj ćwiczenia 1 – 5 na str. 37 w zeszycie ćwiczeń. Są to ćwiczenia wybiórczo sprawdzające 

wiadomości z rozdziałów 4 – 6. Wykonaj te ćwiczenia i oblicz ile punktów zdobyłeś za 

rozwiązanie wszystkich. Jeżeli nie pamiętasz słów lub zagadnień gramatycznych, poszukaj ich w 

rozdziałach.  

Religia 

Temat: Wielki Tydzień c. d. 

Najważniejszym wydarzeniem dla wszystkich chrześcijan jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Liturgia Paschalna upamiętniająca to wydarzenie, sprawowana w Wielką Sobotę po zachodzie 

słońca, jest najpiękniejszą i najbardziej uroczystą liturgią w całym roku liturgicznym. Jej 4 

elementy: liturgia świtała, liturgia słowa, liturgia chrzcielna oraz liturgia Eucharystyczna 

podkreślają pełnię dzieła odkupienia dokonanego w Panu Jezusie, ukazuje przejście ze śmierci do 

życia, z niewoli do wolności, z mroku do światła. 

Jest to dla wszystkich wierzących moment radości i zwycięstwa, dlatego zazwyczaj liturgię tę 

kończy procesja wokół kościoła mająca być wyrazem dumy chrześcijan z przynależności do 

Chrystusa – zwycięzcy śmierci.  



Przeczytaj fragment Ewangelii wg św. Marka mówiący o zmartwychwstaniu (Mk 16, 1-8):  

 

1 Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby 

pójść namaścić Jezusa. 2 Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy 

słońce wzeszło. 3 A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» 4 Gdy 

jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. 5 Weszły więc do 

grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się 

przestraszyły. 6 Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, 

ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. 7 Lecz idźcie, powiedzcie 

Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam 

powiedział». 8 One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu 

też nic nie oznajmiły, bo się bały. 

 

W zeszycie zapisz w kilku zdaniach jak czuły się kobiety przychodzące do grobu. 

 

Język polski 

Temat: O każdej okoliczności – okolicznik. 

/lekcja z platformy e-podreczniki/ 

Wykonaj wszystkie zadania z platformy, ćwiczenia: 2, 3 i 6 wykonaj w zeszycie. 

Utrwal pojęcie okolicznika, powtórz pytania i rodzaje okolicznika. 


