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Topic:Describing past events and offering-speaking and writing practice. 
 
Cel:Rozwijamy umiętności pisania.Ćwiczenia w pisaniu i mówieniu.Relacjonowanie 

przeszłości i proponowanie. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz datę i temat w zeszycie i zgłoś swoją obecność na platformie 
Classroom. 

2. Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na platformie 
Classroom. 

3. Wykonaj ćw.3,4,5/89 –podr.,ćw.1/105 –zeszyt ćwiczeń. 
4. Homework:ex.3/105-your book. 

 
 
Spotykamy się o godz. 8:00 na platformie Classroom. 
 

      
   

 

 
30 min 
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Matematyka Temat: Symetralna odcinka 
Cele: Uczeń rozpoznaje symetralną odcinka, stosuje podstawowe własności 
symetralnej w zadaniach. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2.  Obejrzyj filmy i pod tematem lekcji zapisz co to jest symetralna oraz 

wykonaj konstrukcję symetralnej 
https://www.youtube.com/watch?v=zUgNLiSU-EU 

https://www.youtube.com/watch?v=5Wp3BWhq2Wo 
3. Rozwiąż analogicznie 3 i 5 str.253 
4. Zadanie: zad.2 str.253 

 
 

10 min 
8.50-9.00 
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Chemia 

 
Temat:  Jakie właściwości mają tłuszcze? 
 

Cel: uczeń opisuje właściwości fizyczne tłuszczów, projektuje doświadczenie 

umożliwiające odróżnienie tłuszczu nienasyconego od tłuszczu nasyconego, wyjaśnia 

rolę składników odżywczych w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z doświadczeniem 38 w podręczniku (str.192), pooglądaj go na stronie 

docwiczenia.pl (kod: C8AWJU). Na podstawie tego doświadczenia zapisz w zeszycie 

jakie są właściwości tłuszczów i co to jest emulsja. 

2. Zapoznaj się z doświadczeniem 39 w podręczniku (str.193), pooglądaj go na stronie 

docwiczenia.pl (kod: C84X2W). Odpowiedz w zeszycie na pytania:  

- Które tłuszcze (roślinne czy zwierzęce) powodują odbarwienie wody bromowej i 

roztworu manganianu (VII) potasu? 

- Jakie związki (nasycone czy nienasycone) zawiera tłuszcz roślinny a jakie tłuszcz 

zwierzęcy? 

- Jakimi związkami (nasyconymi czy nienasyconymi) są tłuszcze ciekłe a jakimi 
tłuszcze zwierzęce. 

3.  Zapoznaj się z zastosowaniami tłuszczów (str.193). 

4. Tłuszcze w organizmie człowieka ulegają różnym przemianom. Zapoznaj się z nimi 

czytając tekst w podręczniku na stronie 195. 

Rozwiąż w zeszycie zadanie 5 z podręcznika (str. 195). 

 
25 minut 

     

https://www.youtube.com/watch?v=zUgNLiSU-EU
https://www.youtube.com/watch?v=5Wp3BWhq2Wo
https://docwiczenia.pl/
https://docwiczenia.pl/
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Geografia Temat: Środowisko przyrodnicze Antarktyki. 
 
Cele: Poznanie położenia geograficznego Antarktyki, poszczególnych elementów 

środowiska przyrodniczego, poznanie zmian zachodzących w środowisku i ich 
przyczyn.  

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami w podręczniku str. 173-176. 
2. Wykonaj zadania 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń str. 80-81. 
3. Wykonaj zadanie 1 z podręcznika str. 177- zdjęcie odpowiedzi przesłać 

na e-maila: jan.slimak@vp.pl 
4. Obejrzyj film „Film o Antarktyce, Arktyce i Antarktydzie”. 

https://www.youtube.com/watch?v=MDvYkTBh7oE 
 

20min 
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Fizyka 
 

Temat: Soczewki 
 
Cel: Poznanie dwóch rodzajów soczewek – skupiające i rozpraszające – oraz ich cechy. 
W jaki sposób promienie światła przechodzą przez soczewki. 
 
Polecenia dla uczniów:  
 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi na str.254-257 w podręczniku. 

3. Przepisz „To najważniejsze” ze str. 258 z podręcznika 

4. Przerysuj dokładnie rysunki ze str. 255, 256, 257 do zeszytu. 

5. Wykonaj zadania 1/258 i 2/59 z podręcznika 

6. Chętni mogą wykonać zadanie 3/59 z podręcznika.  

7. Zrób zdjęcia wykonanych zadań i rysunków i prześlij na adres 

fizyka.w.nowak@wp.pl lub na Messenger do środy 20.05.2020r. 

Powodzenia. 
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WOS Temat:  Idziemy na wybory 
 

              Cel: Pogłębienie wiedzy na temat zasad organizacji w Polsce wyborów  
                      prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych.  
                   

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca ucznia z podręcznikiem s. 132, 135, 140 i 225  
    - przeczytać fragmenty tekstów, które dotyczą wyborów prezydenckich,     
      parlamentarnych i samorządowych organizowanych w RP 
    - przeczytać art. 169 i 170 Konstytucji RP z dn. 2 IV 1997 
2. W zeszycie  zapisać: 
   - pojęcie referendum i podać dwa przykłady kiedy one się w   
     Polsce odbyły i w jakiej sprawie 
   - zapisać nazwę wyborów, które odbędą się w tym roku 
   - co to jest bierne i czynne prawo wyborcze    
3. Regularnie oglądać lub słuchać programy informacyjne związane z  
    najnowszymi wydarzeniami w Polsce i na świecie  
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Informatyka Temat: Kolorowa płaszczyzna.  

Cel: - posługiwanie się kolorami w programie Scratch i środowisku 

Akademii Khana 

       - programowanie w środowisku Khana 

1. Zapisujemy temat lekcji.  

2. Otwieramy podręcznik na stronie 130. 

3. Tworzymy projekt Ciepło-zimno w Scratchu. 

4. Oglądamy film:  

https://www.youtube.com/watch?v=Lg0fL9oDiM0 (5min) 

5. Następny film: 

https://www.youtube.com/watch?v=M0YKpUcXNsM&list=

PLUchO7GuOkaA6TEsJvAe655wNfbnMEcsr&index=3 

6. Logujemy się na swoje utworzone wcześniej konto w 

Akademii Khana. 

7. Próbujemy utworzyć przykładowy projekt Ciepło-zimno w 

Akademii Khana (na ocenę celującą). 

8. Postępujemy wg wskazówek ze str. 132 i 133. 

 

 

mailto:jan.slimak@vp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=MDvYkTBh7oE
mailto:fizyka.w.nowak@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Lg0fL9oDiM0
https://www.youtube.com/watch?v=M0YKpUcXNsM&list=PLUchO7GuOkaA6TEsJvAe655wNfbnMEcsr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=M0YKpUcXNsM&list=PLUchO7GuOkaA6TEsJvAe655wNfbnMEcsr&index=3


 

Do oceny przesyłamy utworzony plik w Scratchu, a dla chętnych 

projekt Ciepło-Zimno z Akademii Khana (robimy Screena całej 

strony podobnie jak na rys. 8 str. 134 aby znalazł się na nim efekt 

waszej pracy).  
 

 

 


