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1. 15.05.202
0 r. 

EDB Temat: Oparzenia termiczne i chemiczne – pierwsza pomoc  
Cel: Zapoznanie uczniów z okolicznościami, w których najczęściej dochodzi do oparzeń, 
zasadami zapobiegania oparzeniom i sposobami niesienia pomocy osobom oparzonym.   
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat w zeszycie 

2.  Proszę zapoznać się z tematem lekcji z podręcznika str. 104-106 oraz 

zapoznać się z materiałem z e-podręcznika, a także  obejrzeć film związany z 

tematem lekcji. 

 ( czas 20 min.) 
www.youtube.com/watch?v=I4UsprK4Qic 
https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniach-zwichnieciach-i-
skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl 
Zapisać w zeszycie notatkę w punktach:  

1. definicja:   

- Oparzenie -   (str. 104) 
2. Rodzaje oparzeń  

- termiczne (ogień, gorące płyny, para wodna), 
- chemiczne (kwasy lub zasady), 
- elektryczne (instalacja elektryczna domowa i przemysłowa, piorun), 
- radiacyjne (promieniowanie), 
- słoneczne. 
 

3. Stopnie oparzeń i objawy ( wypisać stopnie oparzenia i jakie są  objawy przy 
tym oparzeniu) str. 104  Uwaga! Jedne źródła mówią o 3- stopniowej skali 
oparzenia inne o 4-ro stopniowej. Trzymamy się skali książkowej czyli 4-ro 
stopniowej   

4. Określanie oparzonej powierzchni ciała  

- Reguła „dziewiątek”  u dorosłego: ( głowa 9%, tułów 2x18% przód + tył, ręce 
2 x 9%, nogi 2 x18%, krocze 1%) 
- Reguła „piątek” u dzieci: (głowa 20%, tułów 2 x 20% przód + tył, ręce 2 x 10%, 
nogi 2 x 10%)  

5. Pierwsza pomoc przy: (napisać samodzielnie) 

-  oparzeniu termicznym – 
- oparzeniu środkami chemicznymi –  
- udarze słonecznym –  
- udarze słonecznym -                                                                                                                   
Bardzo proszę o wysłanie mi zdjęć notatki na naszą grupę na messengerze, 
albo na priv bądź na pocztę e-mail alaszkola20@gmail.com    do godz. 16.00,  
15.05.2020r.  
Życzę przyjemnej nauki  
 

 

2. 15.05.202
0 r. 

WOS Temat: Partie polityczne w Polsce i ich funkcje 
              Cel: Poznanie pojęcia partia polityczna i nazw największych partii politycznych w   
                       RP oraz  ich programu. Główne funkcje partii politycznych 
                   

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca ucznia z dostępnymi źródłami wiedzy (internet, 
podręcznik i inne) 
 2. W zeszycie zapisać: 
- funkcje partii politycznych 
a) wyborcza 
b) rządzenia 
c) kształtowania opinii publicznej 
- podać przykłady do każdej funkcji 

 

http://www.youtube.com/watch?v=I4UsprK4Qic
https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniach-zwichnieciach-i-skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl
https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniach-zwichnieciach-i-skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl
mailto:alaszkola20@gmail.com


3. Napisać która partia polityczna ma najwięcej swoich posłów w Sejmie i z 
kim tworzy sojusz polityczny oraz rząd 
4. Regularnie oglądać lub słuchać programy informacyjne związane z  
    najnowszymi wydarzeniami w Polsce i na świecie 

 
 

3.  15.05.202
0 

Matematyk
a 

Temat: Sprawdzian wiadomości – okrąg, koło i pierścień kołowy 
Cele: Sprawdzenie wiadomości 
Polecenia dla uczniów: 
Polecenia dla uczniów: 
Sprawdzian zostanie zamieszczony zarówno na platformie Classroom jak i na Messenger  
Proszę w wyznaczonym terminie tj. do końca lekcji matematyki odesłać swoją pracę . 

15 min 
9.40-9.55 

4.  15.05.202
0 r. 

Język polski Temat: Powtórzenie wiadomości o gatunkach literackich. 
Cele: utrwalenie wiadomości.  

a. Otwieramy podręczniki na stronie 320 – 321.  

b. Przypominany sobie, jakie poznaliśmy gatunki literackie.  

c. Wybieramy pięć gatunków i krótko je charakteryzujemy (podajemy cechy 

gatunkowe, przynależność do rodzajów).  

 

 

5.  15.05.20 Religia Temat: Ekumenizm dążeniem do jedności chrześcijan. 
 
Cel lekcji: Uświadomienie dążenia chrześcijan do jedności.  
 
Polecenia dla ucznia: 
- zapisanie tematu, 
- przeczytanie treści katechezy, 
-  z treści z hasłem „EKUMENIZM” 
 

Modlitwa : O ostatnich czterech katechez ułóż krzyżówkę  jedność chrześcijan „Ojcze 
nasz…”. 

 
15 minut 

6. 15.05.202
0 r. 

Wychowan
ie fizyczne 
(dziewczęt

a) 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę wykonać 

ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 

 
https://ewf.h1.pl/student/?token=GM9np3MKvT3QM5dqOMDBlX03pCCGWnlFIjRlLdk
BACRzsBynEq 
 

Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 

 

 
6.  

 
15.05.202

0 r. 

 
Wychowan

ie 
Fizyczne 
(chłopcy) 

 
Temat: Skok wzwyż techniką „flop” – LA  
 
Polecenia dla uczniów: 
 
Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć filmiki dotyczące tematu lekcji 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HzUr1HguuXM&t=82s 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=CkYeK41S2Zc 

 

 

 
7. 

 
15.05.202

0 r. 

 
Doradztwo 
zawodowe 

  

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=GM9np3MKvT3QM5dqOMDBlX03pCCGWnlFIjRlLdkBACRzsBynEq
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https://www.youtube.com/watch?v=CkYeK41S2Zc

