
KLASA VB 

PONIEDZIAŁEK 08.06.2020 

HISTORIA 

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego - cz.II. 

 

II. Uniwersytet w Krakowie. 

Zjazd monarchów w Krakowie. 

 

W zeszycie zapisz: 

- 1364 r.- założenie Akademii Krakowskiej. 

Założenie Akademii Krakowskiej: 

Przyczyny 

- wysokie koszty studiów zagranicznych, 

- zapotrzebowanie państwa na wykształconych urzędników, 

Skutki 

- usprawnienie funkcjonowania państwa polskiego, 

- rozwój polskiej nauki, 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 3,4,5 str.111 

 

W-F 

Temat: Dlaczego rozgrzewka jest tak ważna?       

Rozgrzewka – seria prostych ćwiczeń fizycznych o narastającej intensywności służąca 

rozgrzaniu i uelastycznieniu mięśni i przygotowaniu organizmu do wysiłku. Pomaga ona przy 

pracach związanych z użytkiem mięśni oraz jej celem jest ochrona przed kontuzjami i 

zwiększenie wydolności. 

 

RELIGIA 

Temat: Prawda o świętych obcowaniu 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa tworzą wszyscy Jego członkowie – zarówno my, 

żyjący na ziemi, jak i wszyscy zbawieni w niebie orz zmarli przebywający w czyśćcu . 

Świętych obcowanie oznacza zjednoczenie wszystkich w Chrystusie i wspólnotę, której 

wyrazem jest wspólna modlitwa – żywych za zmarłych i zbawionych za przebywających na 

ziemi. 

2. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-

2U&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=59  

3. Jako notatkę napisz w zeszycie za wstawiennictwem jakiego świętego / świętej 

najczęściej się modlisz. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99sie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/St%C5%82uczenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydolno%C5%9B%C4%87
https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-2U&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-2U&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=59


 

 

 

MATEMATYKA 

Temat: Obliczanie upływu czasu. 

Dla utrwalenia obliczeń kalendarzowych i zegarowych obejrzyj lekcje na stronach www; 

https://www.youtube.com/watch?v=YXncLIo6HtE, 

https://www.youtube.com/watch?v=nqhFCYyQE2M, 

https://www.youtube.com/watch?v=c1M2fKwmiCI. 

Obejrzyj 40 sekund lekcji https://www.youtube.com/watch?v=l7IKsvPBJXs i rozwiąż 

zadania 1-3 z podręcznika str. 285.  

 

BIOLOGIA 

Temat: Cechy charakterystyczne i znaczenia roślin okrytonasiennych. 

Temat w podręczniku na str. 133 – 138. 

Podaje też link do filmu  - temat czytany przez lektora – ( jeśli ktoś już nie ma podręcznika ) 

https://www.youtube.com/watch?v=_l7PcWgOTWo 

Rośliny okrytonasienne są dominującą grupą roślin na kuli ziemskiej. Są przystosowane do 

różnych warunków środowiska, mają jednak wspólne cechy, które zadecydowały o tej 

dominacji. Postaraj się wymienić te cechy, a następnie wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń 

na str. 56. 

Dalej, na str. 134 w podręczniku , w tabeli pokazane są różne formy morfologiczne roślin 

okrytonasiennych.  Zapoznaj się z tym, a następnie wykonaj zadanie 2 i 3 z zeszytu ćwiczeń 

ze str. 56-57. 

Kolejne zagadnienie – to znaczenie roślin okrytonasiennych. W podręczniku masz podane 

przykłady znaczenia tych roślin w przyrodzie i gospodarce człowieka – podr. str.135. 

Do tych wiadomości odnosi się zadanie 5 w zeszycie ćwiczeń na str. 57. 

Na str. 136 – 137 w podręczniku przedstawione są ilustracje popularnych drzew liściastych 

występujących w Polsce – zapoznaj się z nimi  i wykonaj zadanie 4 w zeszycie ćwiczeń na 

str. 57. 

 

JĘZYK POLSKI  

Temat: ,,Podróże do innego świata’’. Joseph Rudyard Kipling ,, Księga dżungli’’ (fragmenty).  

 

1. Podręcznik ,,Literatura I Kultura’’ 

Str. 326 przeczytaj o autorze i napisz o nim notatkę w zeszycie 

Str. 326-331 przeczytaj tekst  

2. Napisz plan wydarzeń do tekstu, w zeszycie.  

  Temat:  ,,Podróże do innego świata’’ Test – Sprawdź się!  

1. Podręcznik ,,Literatura I Kultura’’ 

Str. 331-332 wykonaj test ,,Sprawdź się !’’ 

14 pytań, odpowiedzi zapisz w zeszycie .  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YXncLIo6HtE
https://www.youtube.com/watch?v=nqhFCYyQE2M
https://www.youtube.com/watch?v=c1M2fKwmiCI
https://www.youtube.com/watch?v=l7IKsvPBJXs
https://www.youtube.com/watch?v=_l7PcWgOTWo


 

WTOREK 09.06.2020  

JĘZYK POLSKI 

  Temat: Typy związków wyrazowych – powtórzenie.  

 

1. Podręcznik  ,,Nauka o języku i ortografia’’  

Str. 125 przypomnij typy związków wyrazowych 

              Str. 127 wykonaj w zeszycie ćwiczenie 7,8  

              Str. 128 wykonaj w zeszycie ćwiczenie 9  

 

 

JĘZYK ANGIELSKI GR. 1  i 2 

Subject: Zastosowanie czasu past simple w pytaniach.  

Podręcznik str. 106.  

Dziś poznasz zasady tworzenia zdań pytających, ogólnych i szczegółowych, w czasie past 

simple. Będziesz pytać o to, czy ktoś wykonał jakąś czynność w przeszłości. Poznasz również 

sposób odpowiadania na te pytania.  

I. Zacznijmy od pytań ogólnych (zaczynających się od ‘czy’). Przejdź do analizy 

tabelek w zad. 1. Co zauważasz? Czy widzisz, że na początku każdego pytania 

występuje operator ‘did’? Znasz już to słowo. W zdaniach przeczących łączyło się 

z not i tworzyło przeczenie ‘didn’t’. W pytaniach operator ‘did’ ma funkcję 

pytającą i oznacza ‘czy’. Ważne! W pytaniach, tak jak w przeczeniach występuje 

bezokolicznik (forma podstawowa czasownika) tj. bez końcówki –ed lub drugiej 

formy. Przyjrzyj się uważnie i zapamiętaj jaka jest budowa zdania pytającego: 

 

Did + podmiot + bezokolicznik + reszta zdania? 

 

Odpowiedzi na te pytania są również proste w tworzeniu. Używasz słowa Yes lub No, 

podmiotu oraz operatora did / didn’t. 

 

Przykłady:  

 

- Did Carla go shopping last weekend?  

Yes, she did. / No, she didn’t.  

- Did my parents visit Zakopane last year? 

Yes, they did. / No, they didn’t.  

 

II. Wykonaj zad. 2. Napisz w zeszycie pytania dotyczące dnia wczorajszego. Obok 

dopisz swoje odpowiedzi.  

To były pytania ogólne. Bądź teraz uważny i przeczytaj jak tworzy się pytania szczegółowe  

w czasie przeszłym past simple.  

Pytania szczegółowe budujemy wstawiając zaimek pytający przed operator ‘did’. Reszta 

pytania wygląda tak samo:  

 



How 

What 

When + did + podmiot + bezokolicznik + reszta zdania? 

Where 

Why 

Na takie pytania odpowiadamy już pełnym zdaniem.  

Przykłady:  

- Why did you go to the doctor yesterday? – Dlaczego wczoraj poszedłeś do lekarza? 

Because I was ill. – Bo byłem chory.  

- What did you get for your last birthday? – Co dostałeś na swoje poprzednie urodziny? 

I got a tablet. – Dostałem tablet.  

 

III. Wykonaj zad. 3. Uzupełnij pytania zaimkami how, what, when, where, why. 

Zapisz je w zeszycie.  

IV. W zad. 4 napisz 6 pytań dotyczących ubiegłego weekendu. Użyj wyrażeń z ramki. 

Niech te pytania dotyczą Twoich rodziców, rodzeństwa, dziadków, kolegów, kogo 

chcesz. Obok pytań zapisz odpowiedzi. Na przykład: 

 

Did my dad cook dinner last weekend? No, he didn’t. 

 

V. Zadania 2, 3, 4 str. 106 prześlij na mój email: anita.smokowska@gmail.com w 

terminie do 15.06.  

 

 

INFORMATYKA 1 GR.  

Temat: Piszemy programy do rysowania figur z użyciem funkcji „powtórz” 

Wejdź na stronę https://studio.code.org/s/course3 wybierz etap 5 (artysta) i pisz programy do 

rysowania wskazanych figur. Wykonaj przynajmniej 3 zadań. 

 

W-F 

Temat: Współczynnik BMI – interpretacja wyników.    

Kontroluj wagę i masę ciała! Porównuj wyniki dwa razy do roku. 

https://www.youtube.com/watch?v=w5n38f8P0Hw 

 

MATEMATYKA 

Temat: Zadania powtórzeniowe – obliczanie wartości wyrażeń.  

Proszę wykonać ćwiczenia 1 - 12 z platformy edukacyjnej epodreczniki.pl – „Trening mistrza 

– ćwiczenia przed sprawdzianem”.   

 

PLASTYKA   

Temat: W poszukiwaniu prawdy. Dwa nastroje portretowanej osoby – różne oblicza prawdy. 
 

1. Przeczytaj temat nr 29. W poszukiwaniu prawdy ze s. 107 – 109. Wykonaj zad. 1.-2./ s. 109. 

mailto:anita.smokowska@gmail.com
https://studio.code.org/s/course3
https://www.youtube.com/watch?v=w5n38f8P0Hw


 

W związku z licznymi pytaniami o możliwość poprawy oceny z plastyki (części teoretycznej), 

umożliwiam wykonanie pracy dodatkowej – kart pracy z załączników 1a i 1b, które należy odesłać w 

formie sfotografowanego wydruku (uzupełnionego przez ucznia bądź jako fotografii przepisanych i 

uzupełnionych tekstów poszczególnych ćwiczeń z ww. kart pracy). Termin: 12 czerwca 2020 r. Adres 

e-mail: emie@poczta.fm, tytuł: „praca dodatkowa kl. V – 9.06.”. Powyższy termin jest też 

ostatecznym na poprawę ocen z prac: kolumna, witraż. Tytuł: „poprawa pracy kl. V – 9.06.” 
 

Załącznik nr 1a 

Załącznik nr 1b 

mailto:emie@poczta.fm


 

ŚRODA 10.06.2020  

 

MATEMATYKA  

Temat: Zadania powtórzeniowe – rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.  

Proszę wykonać ćwiczenia 13-16 z platformy edukacyjnej epodreczniki.pl – „Trening mistrza 

– ćwiczenia przed sprawdzianem”. 

 

GEOGRAFIA 

Temat: Krajobraz  tajgi i tundry. 

Na dzisiejszych zajęciach poznasz kolejne krajobrazy rozciągające się na północ od lasów 

liściastych i stepów. Są to tajga i tundra. 

Przeczytaj treść tematu w podręczniku str. 142 – 148. Obejrzyj lekcję na: 

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

Zwróć szczególną uwagę na: 

 mapę świata na str. 142 i 145 na której zaznaczono obszary występowania tajgi i  

tundry, 

 klimatogramy z których odczytasz wielkość opadów i temperatury na terenach tajgi i  

tundry, 

 rośliny i zwierzęta występujące w tych strefach. 

Zapamiętaj! 

Tajga to strefa krajobrazowa lasów iglastych w strefie klimatów umiarkowanych. 

Występuje tylko na półkuli północnej. 

Tundra to strefa krajobrazowa bezleśna, porośnięta mchami, porostami i niskimi 

krzewinkami. Występuje w strefie klimatów okołobiegunowych na półkuli północnej. 

Wieloletnia zmarzlina to gruba warstwa gruntu,  stale zamarznięta. Podczas krótkiego 

lata rozmarza tylko cienka, powierzchniowa  warstwa. 

Karta pracy!!! 

Odpowiedzi na poniższe pytania prześlij na bozena282@interia.pl. Termin – 12.06.2020 r. 

1. Uporządkuj wymienione w tabeli strefy krajobrazowe Ziemi według ich odległości od  

równika. Wpisz w odpowiednich rubrykach cyfry od 1 do 7 ( 1 oznacza strefę położoną 

najbliżej równika, a 7 – strefę najbardziej oddaloną). 

 

Strefy  

krajobrazowe 

Ziemi 
Tundra 

Pustynie 

lodowe 
Tajga 

Wilgotne 

lasy 

równiko

we 

Pustynie 

gorące 
Sawanny Stepy 

Położenie 

względem 

równika 

 

 ....................................  

 

 

 .....................................  

 

 

 ....................................  

 

 

 .....................................  

 

 

.....................................  

 

 

 ....................................  

 

 

 .....................................  

 

https://www.youtube.com/watch?v=un_MuwaxMhc
mailto:bozena282@interia.pl


 

2. Zapisz nazwy stref krajobrazowych zaznaczonych na mapie literami A–C. 

Wykorzystaj zamieszczone poniżej nazwy.   

wilgotny las równikowy  las mieszany  step  sawanna  tajga  tundra 

 

 

A. ……… 

B. ……… 

C. ……… 

 

 

 

 

 

3.  Wpisz do ramek właściwe cyfry, którymi na mapie oznaczono podane strefy 

klimatyczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     
 

                  

…………………………….….– strefa klimatów umiarkowanych 

 ............................................  – strefa klimatów równikowych 



 

4. Na zdjęciu przedstawiono formę terenu, która występuje na pustyniach gorących. 

Rozpoznaj tę formę i podaj rodzaj pustyni gorącej, na której ona powstaje.  

 

 

 

Forma terenu: ………….… 

Rodzaj pustyni gorącej: ……………… 

5. Oceń, czy podane informacje dotyczące krajobrazu śródziemnomorskiego są zgodne z 

prawdą.  

Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa. 

 

1. Zimą znad Oceanu Atlantyckiego napływa wilgotne i chłodne powietrze. P F 

2. Makia to gęste zarośla wiecznie zielonych, twardolistnych krzewów. P F 

3. 
Charakterystycznym elementem tego krajobrazu są rozległe gaje drzew 

oliwnych. 
P F 

4. W klimacie tej strefy występują obfite i częste opady.  P F 

 

W-F 

Temat: Jak zachować prawidłową postawę ciała?    

Zwróć uwagę na poprawność wykonywanych ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKbt2H0cKKI 

 

HISTORIA 

Temat: Unia polsko - litewska cz.I. 

I. Andegawenowie na polskim tronie. 

Unia polsko- litewska w Krewie. 

Zapamiętaj: 

1. Po bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego królem Polski został Ludwik 

Andegaweński,a następnie, po uzyskaniu zgody polskiego rycerstwa, córka Ludwiga - 

Jadwiga. 

2. W 1385r.została zawarta unia polsko-litewska w Krewie. Głównym celem jej podpisania 

byławspólna walka obydwu państw z Krzyżakami. W myśl postanowień unii wielki książę 

litewskiJagiełło przyjął chrzest, pojął za żonę Jadwigę i został koronowany na króla Polski. 

Następstwem unii była chrystianizacja Litwy. 

 

W zeszycie zapisz: 

- 1385r.- unia polsko-litewska w Krewie. 

- unia personalna - związek państw, które mają wspólnego władcę, pozostają jednak 

odrębnymi państwami. 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1,2,3,4 str.113 i 114. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKbt2H0cKKI


 

JĘZYK ANGIELSKI 2 GR.  

Subject: Utrwalenie pytań w czasie past simple w zadaniach.  

Zeszyt ćwiczeń str. 45. 

Wykonaj zadania 3, 4, 5 według poleceń w ramach utrwalenia wiadomości z poprzedniej 

lekcji.  

 

MUZYKA  

Temat: Akompaniament. 

NOTATKA DO ZESZYTU: 

 

1. Akompaniament (z wł. accompagnamento – towarzyszenie) to partia instrumentalna 

towarzysząca głównej partii melodycznej, wykonywanej przez głos solowy, instrument, chór lub 

orkiestrę (np. pieśń na głos solo z akompaniamentem fortepianu). 

Pieśń to „krótki utwór wokalny do tekstu poetyckiego (na głos solo, na głos z towarzyszeniem 

instrumentu lub orkiestry, na wokalny zespół kameralny, na chór)”. Wyróżniamy następujące 

rodzaje pieśni: 

 religijne (np. Bogurodzica, Gaude Mater Polonia); 

 patriotyczne (np. Hymn do miłości Ojczyzny, Do broni bracia); 

 psalmy (np. Nieście chwałę mocarze, Kleszczmy rękoma); 

 dworskie (np. Laura i Filon, Z wysokich parnasów); 

 narodowe (np. Warszawianka, Ostatni mazur); 

 wojenne (np. Piechota, Czerwone maki na Monte Casino); 

 artystyczne (np. Życzenie, Pieśń wieczorna); 

Piosenka to „drobny utwór wokalny solowy”. Wyróżniamy piosenki: 

 ludowe; dziecięce; młodzieżowe; miłosne; popowe; rockowe; jazzowe; biesiadne; 

aktorskie. 

Piosenka najczęściej wykonywana jest z akompaniamentem instrumentalnym, czyli towarzyszącą 

partią instrumentu lub grupy instrumentów. Akompaniament może pełnić rolę uzupełnienia 

harmonicznego, rytmicznego lub kolorystycznego. Partię akompaniującą może wykonywać jeden 

instrument (np. fortepian, organy, gitara), grupa instrumentów (np. grupa instrumentów dętych 

drewnianych, smyczkowych, perkusyjnych) lub orkiestra (np. symfoniczna, dęta, zespół 

jazzowy). 

Przykładowe zespoły akompaniujące: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=STUkbMPtDtk&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qdDKxFyqyvU&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4pwo1SECzpA&feature=emb_logo 

NOTATKA DO ZESZYTU: 

2. Akompaniament może więc przybierać rozmaite kształty w zależności od zastosowanej faktury. 

I tak rozróżniamy: 

 Akompaniament akordowy — głównej melodii towarzyszą konkretne akordy 

w określonych punktach rytmicznych. 

 Akompaniament figuracyjny — towarzyszący linii melodycznej i realizujący określone 

akordy za pomocą konkretnej figury 

 Akompaniament ostinatowy — towarzysząca linii głównej struktura rytmiczna lub 

melodyczno rytmiczna się nie zmienia. Dzisiaj tego typu akompaniament, gdy 

wykonywany jest na gitarze elektrycznej lub podobnym instrumencie, nazywamy riffem. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=STUkbMPtDtk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qdDKxFyqyvU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4pwo1SECzpA&feature=emb_logo

