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1. 22.05.202
0 r. 

EDB Temat: Wychłodzenie i odmrożenie – pierwsza pomoc 
Cel: Zapoznanie uczniów ze skutkami działania niskiej temperatury na organizm 
człowieka oraz sposobami udzielania pomocy w przypadkach wychłodzenia i 
odmrożenia.  
Proszę zapoznać się z tematem lekcji z podręcznika str. 107-108, zapoznać się z 
materiałem z e-podręcznika oraz obejrzeć film związany z tematem lekcji. 
https://epodreczniki.pl/a/wychlodzenia-i-odmrozenia/D135mQWRF 
https://www.youtube.com/watch?v=1PoKD7LZDKg 
Proszę zapisać w zeszycie notatkę – opracować poniższe punkty  ( str. 108 trzy ostatnie 
podpunkty w PODSUMOWANIU ) 

1. definicje:   

- Wychłodzenie -  
 -  Odmrożenie -  
 

2. Pierwsza pomoc w wychłodzeniu  -  

3. Pierwsza pomoc w przypadku odmrożenia - 

  
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,  22.05.2020r. 
 
Życzę przyjemnej nauki  

 

 

2. 22.05.202
0 r. 

WOS Temat:  Życie polityczne w Polsce - uzupełnienie wiadomości 
 

              Cel: Pogłębienie wiedzy na temat życia politycznego w Polsce 
                   

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca ucznia z podręcznikiem i konstytucją oraz internetem 
2. W zeszycie: 
-  ułożyć krzyżówkę do hasła pionowego WYBORY W RP 
    hasła poziome musza dotyczyć ostatnio omawianych zagadnień 
-  wyjaśnienia muszą być ułożone samodzielnie i być w formie zdań 
pojedynczych  
-  ułożoną krzyżówkę wraz z wyjaśnieniami oraz zapisane wyjaśnienie hasła  
    pionowego należy przesłać nauczycielowi do oceny w dniu danej lekcji do 
godz.    
    16.00 
3. Zapoznać się z tekstem źródłowym i wykonać zadanie dodatkowe dla 
chętnych 

Wbrew powszechnym stwierdzeniom, że jeden głos nic nie zmieni, każdy może mieć 
realny wpływ na politykę regionalną. Warto wiedzieć, za co odpowiadają samorządy, 
ponieważ dzięki temu będziemy mieli świadomość, co mogą zmienić, jeśli zagłosujemy 
w wyborach. 

Dla studentów ważnym środkiem transportu jest komunikacja miejska, za którą 
odpowiadają właśnie samorządy. Dla rodziców istotne są przedszkola, do których wciąż 
trudno się dostać. Samorządy są również odpowiedzialne za dysponowanie pieniędzmi 
oraz za ich pozyskiwanie. Miliardy złotych rocznie, do tego jeszcze niemałe środki 
unijne – to wszystko rozdzielane jest przez władze gminy, powiatu i województwa. 

Poza tym samorządy odpowiadają za domy kultury, biblioteki, szpitale, szkoły, a przede 
wszystkim za nasze miasta, gminy i powiaty. Jeżeli nie chcemy później narzekać, to 
idźmy i oddajmy głos, bo nawet jeśli nasz kandydat nie wygra, to będziemy mieć 

 

https://epodreczniki.pl/a/wychlodzenia-i-odmrozenia/D135mQWRF
https://www.youtube.com/watch?v=1PoKD7LZDKg
mailto:alaszkola20@gmail.com


poczucie, że robiliśmy to, co trzeba, i choć trochę zwiększyliśmy poparcie dla naszego 
wybrańca. 

Fragment artykułu pt. 
Dlaczego warto głosować? 
Wysłany przez Paweł Pluta | Paź 18, 2018 | Nasze Miasto, Wybory samorządowe 2018  
 
Używając  telefonu lub innych komunikatorów wykonaj badanie sondażowe na temat: 
- czy dana osoba brała udział w wyborach organizowanych w Polsce w latach 2018 - 
2020 
- czym kierowała się oddając głos na danego kandydata/kandydatkę 
- jakie cechy charakteru i zachowania budzą u danego respondenta szczególny szacunek 
i uznanie 
wszelkie informacje szczegółowe dotyczące opracowania i przeprowadzenia ankiety 
zostaną podane przez nauczyciela na lekcji wos - u  
 
 

3.  22.05.202
0 

Matematyk
a 

Temat: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta – zadania. 
Cele: Uczeń konstruuje symetralną i dwusieczną kąta, stosuje własności symetralnej i 
dwusiecznej w zadaniach. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
Wykonaj karty pracy przesłane na platformie Classroom 

15 min 
9.40-9.55 

4.  22.05.202
0 r. 

Język polski Temat: Rozmowa kwalifikacyjna w utworze „Artysta” S. Mrożka. 
Cele: doskonalenie umiejętności tworzenia krótkich form wypowiedzi. 

a. Odczytaj z podręcznika, co to jest rozmowa kwalifikacyjna (str. 334). 

b. Przeczytaj tekst „Artysta”.  

c. Streść przebieg rozmowy Koguta z dyrektorem cyrku (pamiętaj o mowie 

zależnej). 

d. Oceń krótko postępowanie Koguta. Wykorzystaj do tego definicję bajki, 

którą znasz z młodszych klas.  

e. Przeczytaj instrukcję ze str. 336, jak napisać list motywacyjny. Napisz taki 

list w swoim imieniu do dowolnego pracodawcy lub uczelni. 

 
 

 

5.  22.05.20 Religia Temat:  Święty Jan Paweł II. 
Cel lekcji: Zapoznanie z biografią Karola Wojtyły – Jana Pawła II. 
 
Polecenia dla ucznia: 
- zapisanie tematu, 
-zaprojektuj kartkę urodzinową dla św. Jana Pawła II (technika dowolna).  
 
Modlitwa: Modlitwa przez wstawiennictwo św. Jana Pawłami w intencji naszej 
Ojczyzny „Pod Twoją obronę…” 

 

 
 

10 minut 

6. 22.05.202
0 r. 

Wychowani
e fizyczne 

(dziewczęta
) 

 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę wykonać 
ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=slcrprvh2mhzUQo1iZmi46UAIRBIAzPUjKJZgydmz2XY
OS3dd5 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 

 

 
6.  

 
22.05.202

0 r. 

 
Wychowani

e 
Fizyczne 
(chłopcy) 

 
Temat : Doskonalenie gry w „Kwadrant”     
  
 Historia i zasady gry:  
 
http://uksbanica.manifo.com/kwadrant 
 
Rozpoczyna gracz drużyny znajdującej się  
w gnieździe, który odbija piłkę w ten sposób żeby spadła ona na pole gry lub do 
półkola, a następnie szybko przebiega do pierwszej chorągiewki. Zadaniem drużyny 
przeciwnej jest jak najszybsze złapanie piłki w celu uniemożliwienia przeciwnikowi 
dobiegnięcia do chorągiewek i obiegnięcia półkola. W momencie odbijania piłki przez 
następnego gracza z tej samej drużyny, gracz pierwszy, jeśli w pierwszej fazie nie 
obiegł całego półkola, biegnie dalej; gracz rzucający piłkę robi to samo i usiłuje 
przebiec półkole. Jeżeli w tym czasie drużyna przeciwna złapie piłkę, a gracz biegający 
będzie pomiędzy chorągiewkami, ma prawo go "zbić'. Obie drużyny odbijają piłkę i 
pokonują półkole, ale prawo do piłki uzyskują wtedy gdy którykolwiek znajdujący się na 

 

https://wroclife.pl/nasze-miasto/
https://wroclife.pl/wybory-2018/
https://ewf.h1.pl/student/?token=slcrprvh2mhzUQo1iZmi46UAIRBIAzPUjKJZgydmz2XYOS3dd5
https://ewf.h1.pl/student/?token=slcrprvh2mhzUQo1iZmi46UAIRBIAzPUjKJZgydmz2XYOS3dd5
http://uksbanica.manifo.com/kwadrant


polu grania chwyci piłkę tylko jedna ręką lub wtedy gdy wszyscy gracze drużyny 
przeciwnej zostaną "zbici". Gracz, któremu uda się obiec całe półkole bez zbicia przez 
drużynę przeciwna, zdobywa dla swojego zespołu punkt. Wygrywa ta drużyna, która 
zdobędzie więcej punktów we wcześniej ustalonym czasie. Uzyskany punkt można 
wymienić na wykupienie "zbitego" gracza, który wcześniej stracił prawo do gry.     
   
Proszę obejrzeć filmik    
https://www.youtube.com/watch?v=Nea6rngMI94&t=228s 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nea6rngMI94&t=228s

