
KLASA VB 

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020 

HISTORIA  

Temat: Rozbicie dzielnicowe cz.II. 

 

1. Krzyżacy nad Bałtykiem. 

2. Skutki rozbicia dzielnicowego. 

3. Rozwój kraju. 

Zapamiętaj: 

W 1241 r.na ziemie polskie najechali Mongołowie. Najeźdźcy  spustoszyli południe kraju i 

pokonali polskie rycerstwo w bitwie pod Legnicą. W starciu zginął Henryk Pobożny. Brak 

silnej władzy centralnej w okresie rozbicia dzielnicowego doprowadził do utraty Pomorza 

Zachodniego i Gdańskiego. Utrudniał też zapewnienie należytej ochrony ludności przed 

wrogimi najazdami. Jednocześnie był to okres rozwoju gospodarczego i lokacji wielu miast i 

wsi. 

 

Zapisz w zeszycie: 

- kolonizacja - zakładanie licznych wsi, 

- trójpolówka - sposób uprawy ziemi, 

- lokacja miast - zakładanie miast od podstaw lub rozwój dotychczasowych osad. 

- 1226r.- sprowadzenie Krzyżaków do Polski, 

- 1241r.- bitwa pod Legnicą, 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 3,4,5 str.106 i 107. 

 

 

RELIGIA 

Temat: Zbawiciel jest Panem życia  

1. Przeczytaj opis lekcji 

Okres wielkanocny, w którym trwamy, ukazuje nam zwycięstwo Pana Jezusa nad śmiercią. 

Zmartwychwstając Chrystus ostatecznie otworzył wszystkim ludziom drogę do nieba. Jednak 

już wcześniej, podczas swojej działalności pokazywał że ma władzę nad śmiercią. Czynił to 

poprzez przywracanie do życia osób które umarły. Przez to pokazuje nam, że każdy kto żyje 

w Jego bliskości jest wezwany do wiecznego życia, a nie do śmierci.  

2. Przeczytaj fragmenty Pisma świętego opisujące cud wskrzeszenia umarłych, 

Ewangelia wg św. Łukasza rozdział 7, wersety 11 – 15 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=322 , oraz Ewangelia wg św. Łukasza rozdział 

8, wersety 49 – 55 https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=323 .  

3.  Na podstawie akapitu Jezus jest z nami zawsze (w podręczniku na stronie 136) napisz 

w zeszycie odpowiedź na pytanie: Na czym opieramy wiarę w nasze 

zmartwychwstanie? 

 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=322
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=323


W-F  

Temat: Profilaktyczne zasady utrzymania higieny.       

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

 

MATEMATYKA 

Temat: Opis prostopadłościanu 

Obejrzyj film na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=QPhLDw3hyxQ  

Wykonaj zadania z podręcznika: 3 str.266 i 11 str. 268. 

 

BIOLOGIA 

Temat: Budowa roślin. Tkanki roślinne. 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.120 -126. 

Zaczynamy dział materiału poświęcony roślinom okrytonasiennym i nagonasiennym. 

W tym temacie masz omówioną budowę rośliny okrytonasiennej oraz rodzaje tkanek 

roślinnych ( przypomnij sobie – co to jest tkanka – podr. str. 9 ). W podręczniku na str. 121 

masz zamieszczony rysunek opisujący budowę rośliny okrytonasiennej- przeanalizuj go i na 

tej podstawie wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 52. 

Następnie w podręczniku masz opisane rodzaje tkanek roślinnych (podział na twórcze  

i stałe).Zapoznaj się z tym opisem i postaraj się zapamiętać, jaka jest rola tkanek twórczych  

i stałych. Na podstawie tych informacji wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń :2, 3, 4, 5 na str. 

52-53. 

 

JĘZYK POLSKI  

Temat:  Dotknąć tajemnicy. Anna Czerwińska – Rydel ,,W poszukiwaniu światła. Opowieść  

o Marii Skłodowskiej - Curie (fragmenty). 

 

1. Podręcznik ,,Literatura i Kultura’’ 

Str. 116 przeczytaj o autorce Annie Czerwińskiej – Rydel  

Str. 116 – 118 przeczytaj tekst  

2. Napisz notatkę o Marii Skłodowskiej – Curie, w zeszycie  

3. Do podanych cech dopisz odpowiednie fragmenty tekstu :  

- ambicja 

- upór  

- zaradność  

- pomysłowość  

- zaangażowanie, pracowitość  

- wytrzymałość 

- cierpliwość  

UWAGA! Pamiętaj, fragmenty tekstu bierzemy w cudzysłów. Prace wykonaj w zeszycie.  

 

Temat: Wszyscy to śpiewali - ,, Żeby Polska była Polską’’ Jan Pietrzak.  

 

1. Podręcznik ,,Literatura i Kultura’’ 

Str. 119 przeczytaj o Janie Pietrzak i napisz o nim 2 zdania w zeszycie.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZgCTSCVVDXY
https://www.youtube.com/watch?v=QPhLDw3hyxQ


Str. 119 przeczytaj utwór ,, Żeby Polska była Polską’’, możesz poszukać tego utworu 

– piosenki na Internecie 

2. Wypisz z piosenki :  

- postacie legendarne 

- postacie historyczne  

 

 

WTOREK 19.05.2020 
 

JĘZYK POLSKI  

  Temat: ,, Koncert na dwa stawy i ptaków kapelę’’. Adam Mickiewicz ,, Pan Tadeusz’’ 

(Fragmenty)- ,,Koncert wieczorny’’ 

1. Podręcznik ,,Literatura i Kultura’’ 

Str. 251 – 252 przeczytaj fragment Pana Tadeusza i objaśnienia niezrozumiałych wyrazów. 

Str. 252 polecenie 1 wykonaj w zeszycie 

Str. 253 wykonaj w zeszycie polecenie 2,3,4 polecenie 5 ustnie 
 

JĘZYK ANGIELSKI GR. 1  

Subject: Przygotowanie do sprawdzenia wiadomości z rozdziału 7.  

Dzisiejszą godzinę poświęć na powtórzenie/nauczenie się materiału wprowadzonego w tym 

rozdziale. Przeanalizuj tematy od str. 89 do 98. Utrwal słownictwo, gramatykę i inne zwroty, 

które podawałam w notatkach. Tak jak zapowiadałam, w czwartek, udostępnione będą 

zadania do wykonania, które sprawdzę na ocenę.  
 

JĘZYK ANGIELSKI GR. 2  

Subject: Przygotowanie do sprawdzianu– ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. 

Podręcznik str. 100. 

Dziś postaraj się wykonać przykładowe zadanie egzaminacyjne sprawdzające umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. Będzie Ci potrzebny słownik angielsko-polski.  

I. Przejdź do zad. 1. Zapoznaj się ze wskazówkami 1 oraz 2 na dole strony. Zastosuj 

się do nich w trakcie czytania tekstów 1, 2, 3, 4. Pod każdym z nich, zamieszczono 

zdanie, które należy dokończyć wybierając poprawny wariant a, b lub c. Używaj 

słownika w razie problemów ze zrozumieniem słów. Postaraj się zapamiętać 

chociaż kilka z nowych, nieznanych słów.  
 

INFORMATYKA GR. 1 

Temat: Programowanie – W poszukiwaniu przygód 

Wejdź na stronę https://code.org/minecraft  i rozpocznij „Poszukiwanie przygód z 

Minecraftem”. Wykonaj przynajmniej 9 zadań. 

 

W-F  

Temat: Skok w dal z krótkiego rozbiegu.       

Znajdź dogodne i bezpieczne miejsce - wykonaj kilka skoków. Przed ćwiczeniami przygotuj 

organizm do wysiłku, wykonaj rozgrzewkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=trrUXyyNTz8 

https://code.org/minecraft
https://www.youtube.com/watch?v=trrUXyyNTz8


MATEMATYKA  

Temat: Siatki prostopadłościanu   

Obejrzyj film na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=CjEV0wfj5Ng  

Wykonaj zadania z podręcznika: 21,22 str.270. 
 

PLASTYKA 

Temat: Średniowieczna architektura podziwiana i odkrywana z drona. 
 

1. Przeczytaj temat 26. Widok z drona z podręcznika (s. 92 – 97). Temat ten jest 

wprowadzeniem do kolejnej epoki w sztuce – średniowiecza. Zauważ, jaki jest czas trwania 

średniowiecza w sztuce, jakie dwa wielkie style były obecne w tym okresie, jakiego typu 

budowle przeważały w danym czasie. Zwróć uwagę na elementy konstrukcyjne budynków 

ze s. 93 (konstrukcja sklepienia, okna, wysokość budynku itd.). 

Następnie zastanów się, czy nasz rajgrodzki kościół (zbudowany na pocz. XX wieku) 

możemy porównać z którymś z prezentowanych na s. 93? Jakie elementy jego budowy o 

tym świadczą (wymień), jak nazywamy styl w architekturze, który nawiązuje do stylu 

średniowiecznego? Swoją odpowiedź zapisz w zeszycie. Za tydzień otrzymasz rozwiązanie. 
 

2. Motyw kościołów, katedr jest obecny zarówno w architekturze, ale też malarstwie 

(wspomnianego w temacie Zdzisława Beksińskiego) czy filmie (nominowana do Oskara 

„Katedra” Tomasza Bagińskiego). Wejdź w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=e531XoMzKTY i obejrzyj krótkometrażową animację. 

Zastanów się, co przedstawia ten krótki film, jaki może być jego głębszy sens? Skąd ten tytuł? 

Kim może być postać, która wchodzi do katedry? 
 

3. Zwróć uwagę, jak wyglądają okna gotyckie. Są to bardzo wysokie konstrukcje, które 

wieńczy łuk ostry, wypełnione są witrażami. Jednak by możliwe było utrzymanie szkiełek 

na tak wielkiej płaszczyźnie, potrzebna jest cała konstrukcja ołowianych ram, ale też 

maswerków.  

https://www.youtube.com/watch?v=CjEV0wfj5Ng
https://www.youtube.com/watch?v=e531XoMzKTY


ŚRODA 20.05.2020 

 

MATEMATYKA 

Temat: Rozpoznawanie brył w sytuacjach praktycznych 

 

Obejrzyj film na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=_S9MFPvK_-g  

 

Wykonaj zadania z podręcznika: 25 str.271. 

 

GEOGRAFIA 

Temat: Krajobraz pustyń gorących. 

Treści dotyczące tego tematu znajdziesz w podręczniku na str. 127-130.  O pustyniach 

lodowych, które w podręczniku są opisane też w tym temacie, będzie mowa na przyszłych 

zajęciach. 

Wejdź na: https://www.youtube.com/watch?v=vF4ygaBxT6U  

Korzystając z podręcznika lub informacji z filmu, zapisz do zeszytu krótką notatkę, która 

będzie zawierała odpowiedzi na pytania: 

a) czym jest pustynia? 

b) jakie są rodzaje pustyń gorących? 

c) czym jest oaza? 

d) kogo nazywamy Beduinami? 

Czytając temat w podręczniku, zwróć szczególną uwagę na klimatogram na str. 127. Dowiesz 

się z niego dlaczego na obszarach strefy klimatów zwrotnikowych występują pustynie. 

 Sprawdź wielkość opadów w kolejnych miesiącach. 

 Odczytaj jaka jest średnia temperatura powietrza w kolejnych miesiącach. 

Zwierzęta i rośliny, które występują na pustyniach gorących musiały się do tych trudnych 

warunków dostosować. Zastanów się, czy potrafisz podać co pozwala im przetrwać w tak 

trudnych warunkach. 

Uzupełnij w zeszytach ćwiczeń zadania: 2 str. 76 i 4 str. 77. 

 

W-F 

Temat: Prawidłowa postawa ciała.      

https://www.youtube.com/watch?v=FlTC8KxBUKw 

 

HISTORIA 

Temat: Zjednoczenie Polski - temat podzielony na 3 jednostki lekcyjne. 

 

I. Pierwsze próby zjednoczenia Polski. 

   Rola kościoła w zjednoczeniu Polski. 

 

Zapamiętaj: 

W XIII wieku nastąpiło kilka nieudanych prób zjednoczenia Polski. Takie próby podejmowali 

piastowscy książęta śląscy, na przykład Henryk Pobożny i książę wielkopolski, Przemysł II. 

W 1295r.odbyła się jego koronacja, lecz po kilku miesiącach został zamordowany. 

https://www.youtube.com/watch?v=_S9MFPvK_-g
https://www.youtube.com/watch?v=vF4ygaBxT6U
https://www.youtube.com/watch?v=FlTC8KxBUKw


 

Zapisz w zeszycie: 

- Jakub Świnka - arcybiskup gnieźnieński. 

- 1295r.- koronacja Przemysła II. 

Wykonaj zadanie 1,2 str.108 - zeszyt ćwiczeń. 

 

JĘZYK ANGIELSKI GR. 2  

Subject: Przygotowanie do sprawdzenia wiadomości z rozdziału 7.  

Dzisiejszą godzinę poświęć na powtórzenie/nauczenie się materiału wprowadzonego w tym 

rozdziale. Przeanalizuj tematy od str. 89 do 98. Utrwal słownictwo, gramatykę i inne zwroty, 

które podawałam w notatkach. Tak jak zapowiadałam, w czwartek, udostępnione będą 

zadania do wykonania, które sprawdzę na ocenę.  

 

MUZYKA 

Temat: Trójdźwięk i akordy. 

Podczas spaceru po lesie można usłyszeć śpiew ptaków, szum drzew oraz inne dźwięki 

natury, które współbrzmią ze sobą. Podobnie jest w muzyce, gdzie instrumenty wydają kilka 

dźwięków o różnej wysokości jednocześnie, tworząc współbrzmienie. Dział nauki zajmujący 

się tym zjawiskiem nazywamy harmonią. Odległość między dwoma dźwiękami, 

nazywana interwałem, określa liczbę półtonów znajdujących się między nimi. W zależności 

od ich ilości tworzą się między nimi dysonanse, lub konsonanse, które wykorzystywane są 

w procesie komponowania utworów – są częścią jego harmonii. Pierwsze z nich wydają się 

być ostre, niewłaściwe, zgrzytliwe, natomiast drugie brzmią ze sobą zgodnie. 

Trójdźwięk jest figurą harmoniczną, którą tworzą trzy współbrzmiące ze sobą dźwięki. 

W systemie dur-moll odległości między nimi wynoszą tercję wielką, lub małą. W zależności 

ich kolejności mogą one przyjmować smutny (moll, pierwsza tercja mała, druga tercja 

wielka), bądź wesoły (dur, pierwsza tercja wielka, druga tercja mała) charakter. Każdy 

z trójdźwięków jest akordem, czyli figurą harmoniczną trzech dźwięków, w zależności od ich 

ilości przyjmować będą one różne nazwy, np. czterodźwięk, pięciodźwięk itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/trojdzwieki-i-akordy/DPCv4uJ4n#DPCv4uJ4n_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/trojdzwieki-i-akordy/DPCv4uJ4n#DPCv4uJ4n_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/trojdzwieki-i-akordy/DPCv4uJ4n#DPCv4uJ4n_pl_main_concept_3
https://epodreczniki.pl/a/trojdzwieki-i-akordy/DPCv4uJ4n#DPCv4uJ4n_pl_main_concept_4
https://epodreczniki.pl/a/trojdzwieki-i-akordy/DPCv4uJ4n#DPCv4uJ4n_pl_main_concept_5


Bardzo ważną funkcję w każdej gamie przyjmują trójdźwięki zbudowane na pierwszym, 

czwartym oraz piątym jej stopniu. Akordy te nazywamy inaczej triadą harmoniczną, która 

stanowi harmoniczną podstawę każdego utworu. 

 

 

Przepisz do zeszytu temat lekcji oraz co to jest trójdźwięk. 

 

CZWARTEK 21.05.2020 
 

TECHNIKA 

Temat: Piasek i glina, czyli o szkle i ceramice.  

Ceramika  

Ceramika niesie ze sobą potężną historię, która sięga paleolitu. Sztukę wyrabiania naczyń  

z uformowanej, a następnie wypalanej gliny znana była w Starożytnej Grecji, a do Polski dotarła 

ok. 7,5 tysiąca lat temu. Wyroby ceramiczne od tysięcy lat goszczą w każdej kuchni, 

 a także znajdują szerokie zastosowanie w architekturze, budownictwie i medycynie. Mimo 

rozwoju technologicznego sposób wyrobu ceramiki niewiele różni się od technik stosowanych 

przed wiekami. 
  
ZADANIE DO WYKONANIA : 

- w zeszycie przedmiotowym zapisz temat lekcji i krótką notatkę  

- przeczytaj temat z podręcznika str. 128-129. 

- zapoznaj się następującymi terminami: ceramika, porcelana, szkliwo, fajans 
 

Zachęcam do przeczytania, obejrzenia: 

ceramika 

https://slideplayer.pl/slide/7577956/ 

https://www.youtube.com/watch?v=oooFG5K7czA  
 

MATEMATYKA  

Temat: Rozpoznawanie brył – ćwiczenia. 

Rozwiąż quiz ze strony https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-bryl/  

 

TONIKA 

Trójdźwięk zbudowany na pierwszym stopniu gamy. Określa tonację 

utworu, często występuje na jego początku i końcu. W skali molowej 

przyjmuje postać akordu molowego, w durowej – durowego. 

SUBDOMINANTA 

Trójdźwięk zbudowany na czwartym stopniu gamy. Jest 

uzupełnieniem harmonicznym między toniką, a dominantą. W skali 

molowej przyjmuje postać akordu molowego, w durowej – 

durowego. 

DOMINANTA 

Trójdźwięk zbudowany na piątym stopniu gamy. Jest akordem 

kulminacyjnym i zawsze następuje po nim tonika. Niezależnie od 

skali, zawsze jest akordem durowym. 

https://epodreczniki.pl/a/trojdzwieki-i-akordy/DPCv4uJ4n#DPCv4uJ4n_pl_main_concept_6
http://sp4.ckj.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/ceramika.docx
https://slideplayer.pl/slide/7577956/
https://www.youtube.com/watch?v=oooFG5K7czA
https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-bryl/


JĘZYK ANGIESLKI 1 GR.  

Zapoznaj się z zadaniami poniżej. Wykonaj je i odeślij mi je dziś do sprawdzenia.  



 

 

 



JĘZYK POLSKI  

Temat: Koncert wieczorny’’ Adama Mickiewicza (FRAGMENTY) Pana Tadeusza.  

1. Podręcznik ,,Literatura i Kultura’’ 

Str. 254 wykonaj w zeszycie polecenie 7,9 

2. Wypisz z fragmentu porównania  

3. Wykonaj rysunek przedstawiający scenerie przyrody, w której odbywa się koncert. 

Technika pracy dowolna. Zrób zdjęcie i wyślij na maila jezyykpolski5b@wp.pl  
 

Temat: Z polskich opowieści.  

1. Wejdź na portal edukacyjny e-podręczniki ,,Z polskich opowieści’’ link 

https://epodreczniki.pl/a/z-polskich-opowiesci/DAbhDbH3a  

Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenie 1,2,3,4,5 

2. Jaką znasz legendę ze swojego regionu. Napisz jej treść i wyślij na e-maila 

jezyykpolski5b@wp.pl  Termin 25.05.2020 
 

JĘZYK ANGIESLKI 2 GR.  

Zapoznaj się z zadaniami poniżej. Wykonaj je i odeślij mi je dziś do sprawdzenia.  

mailto:jezyykpolski5b@wp.pl
https://epodreczniki.pl/a/z-polskich-opowiesci/DAbhDbH3a
mailto:jezyykpolski5b@wp.pl


 

 

 

 



PIĄTEK 22.05.2020 
 

W-F  

Temat: Czym są zdolności motoryczne?     

Obejrzyj film i zapamiętaj co to jest motoryka. 

https://www.youtube.com/watch?v=F8yN2kgmOEA 

 

MAETMATYKA  

Temat: Bryły – zadania utrwalające.  

 

Wykonaj zadania 1-4 podręcznik str.273 – Co umiem. Rozwiązanie przyślij na adres: 

klimarek@wp.pl  

 

JĘZYK ANGIESLKI 1 GR.  

Lekcja I 

Subject: Przygotowanie do sprawdzianu– ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. 

Podręcznik str. 100. 

Dziś postaraj się wykonać przykładowe zadanie egzaminacyjne sprawdzające umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. Będzie Ci potrzebny słownik angielsko-polski.  

I. Przejdź do zad. 1. Zapoznaj się ze wskazówkami 1 oraz 2 na dole strony. Zastosuj 

się do nich w trakcie czytania tekstów 1, 2, 3, 4. Pod każdym z nich, zamieszczono 

zdanie, które należy dokończyć wybierając poprawny wariant a, b lub c. Używaj 

słownika w razie problemów ze zrozumieniem słów. Postaraj się zapamiętać 

chociaż kilka z nowych, nieznanych słów.  

 

Lekcja II 

Subject: ‘My aunt’s job’- czytanie ze zrozumieniem. 

Zeszyt ćwiczeń str. 42.  

Dziś postaraj się wykonać zad. 1 z ćwiczeń. Pomocny będzie słownik. Przeczytaj tekst Sary 

opisującej swoją ciocię. Odpowiedz na pytania 1-4, wybierając odpowiedź a, b lub c.  

 

INFOMRATYKA 2 GR.  

Temat: Programowanie – W poszukiwaniu przygód 

Wejdź na stronę https://code.org/minecraft  i rozpocznij „Poszukiwanie przygód z 

Minecraftem”. Wykonaj przynajmniej 9 zadań. 

 

RELIGIA  

Temat: Zbawcze dzieło Jezusa 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Wśród okresów liturgicznych szczególne miejsce zajmuje obecny – Okres Wielkanocy. 

Poprzedzony Triduum Paschalnym. Ukazują one najważniejsze wydarzenia związane z 

naszym zbawieniem: Ostatnią Wieczerzę, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ich 

powtarzanie każdego roku ma nam przypominać o tym, że nasze życie na ziemi zmierza do 

celu jakim jest nasze zmartwychwstanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=F8yN2kgmOEA
mailto:klimarek@wp.pl
https://code.org/minecraft


2. Przeczytaj fragment Pisma świętego opisujący ustanowienie Eucharystii podczas 

Ostatniej Wieczerzy, 1 List do Koryntian rozdział 11, wersety 23 – 26 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=296  

3. Na podstawie tabelki z podręcznika (strona 140 - 141) wymień w zeszycie części 

Wigilii Paschalnej 

 

JĘZYK POLSKI  

  Temat: Z polskich legend .  

1. Wejdź na portale edukacyjny e-podręczniki ,, Z polskich legend’’  

https://epodreczniki.pl/a/z-polskich-legend/DAZZZGCl 

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia 2,3,4,9,10 

 

JĘZYK ANGIESLKI 2 GR.  

Subject: ‘My aunt’s job’- czytanie ze zrozumieniem. 

Zeszyt ćwiczeń str. 42.  

Dziś postaraj się wykonać zad. 1 z ćwiczeń. Pomocny będzie słownik. Przeczytaj tekst Sary 

opisującej swoją ciocię. Odpowiedz na pytania 1-4, wybierając odpowiedź a, b lub c.  

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=296
https://epodreczniki.pl/a/z-polskich-legend/DAZZZGCl

