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Temat: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych. 

Cele: 

- Poznanie budowy owoców i nasion 

- Przystosowania owoców do rozsiewania nasion 

- Poznanie roli elementów nasienia i czynników wpływających na 

kiełkowanie 

- Rozpoznawanie sposobów wegetatywnego rozsiewania się roślin 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika na str. 143- 146. 

2. Zapisz w zeszycie, z czego zbudowany jest owoc i jakie są 

funkcje jego elementów budowy. 

3. Narysuj schemat sposobów przenoszenia owoców. Zapisz 

po 1 przykładzie rośliny do każdego ze sposobu. 

4. Narysuj schemat budowy nasienia rośliny okrytonasiennej. 

Zapoznaj się z funkcjami poszczególnych elementów 

nasienia. 

5. Napisz, jakie warunki muszą być spełnione, aby nasienie 

wykiełkowało. 

6. ZADANIE Przeczytaj informacje na str. 146-147 w 

podręczniku. Napisz, na czym polega rozmnażanie 

wegetatywne i jak człowiek może wykorzystywać taki 

sposób rozmnażania się roślin. Odpowiedź na to pytanie 

wyślij na hanna.pawlik21@gmail.com  

 

 

2.  08.06.2020r. 

 

J.angielski Topic:Let’s revise-units 3,4. 

 

Cel:Powtórzenie wiadomości z rozdz.7 i 8.    

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat z w zeszycie.  
2. Przypomnij wiadomości jak tworzymy zdania 

twierdzące,przeczenia i pytania w czasie Present 
Continuous.s.41,43-podręcznik 

3. Ex.1.Uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów w 
czasie Presnt Continuous 
Np.:I ……(listen)to music. 

I am listening to music. 

1.He……….. (send) an email. 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


2.She …….(not do)her homework. 

3.We…… (wear) school uniform. 

4.I ………..(learn)English now. 

4. Ex.2 Wybierz poprawną odpowiedź : 
1.My mu mis angry/happy because I am late. 

2.I’m scared /tired of that dog-it’s so big. 

3.I can’t find my money.I’m worried/bored. 

5. Powtórz wiadomości (stopniowanie 
przymiotników)s.57-podr. 

6. Ex.3.Napisz przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym : 
tall- 

strong- 

good- 

bad- 

funny- 

Homework:Ułóż 3 zdania po angielsku,używając słówek 

z lekcji 4.1/61-podręcznik. 

 

 

 

 

Good luck/Powodzenia. 

3.  08.06.2020r. 

 

Matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Ułamki 

dziesiętne o mianowniku 100. 

 

Cel lekcji: Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania 

zadań. 

1. Rozwiązujemy zadania utrwalające z podręcznika strona 
254-255. 

2. Zadanie domowe:  
-Na następną lekcję przygotuj pudełko  w kształcie 

sześcianu i prostopadłościanu.  

-Obejrzyj film ,,Prostopadłościany i sześciany” – ZSP Smolec 

Wirtualna Szkoła 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_NaKiNO4E 

Spotkanie o godzinie 9:40 na platformie Discord. 

 

20 minut 

4. 08.06.2020r. 

 

J.polski Temat: W jaki sposób należy pisać pozdrowienia. 

a. Otwórz podręcznik na stronie 320 i przeczytaj „Czy wiesz, 

że…”. 

b. Wykonaj zadanie 19 na str. 13 w zeszycie ćwiczeń. 

c. Przypomnij sobie, co oznaczają skróty: Kol., Sz.P., WP i 

wykonaj zad. 20 na str. 13 w zeszycie ćwiczeń.  

d. Aby wykonać poprawnie zad. 19 i 20 odczytaj z 

podręcznika wskazówki zawarte w zad. 4 na str. 319.  

 

 

 

5. 08.06.2020r. 

 

Wych.fizyczne Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości 

proszę wykonać ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=3B8lpZYwAa2dw4LVCUnK2eHjFBh0

uGnU69Q3s3gnuiDrbWXWyT 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=3B8lpZYwAa2dw4LVCUnK2eHjFBh0uGnU69Q3s3gnuiDrbWXWyT
https://ewf.h1.pl/student/?token=3B8lpZYwAa2dw4LVCUnK2eHjFBh0uGnU69Q3s3gnuiDrbWXWyT


6. 08.06.2020r. 

 

Plastyka Temat:  Kompozycja – ćwiczenia utrwalające.. 
 
Cele lekcji  

Na dzisiejszej lekcji:  

 przypomnisz sobie rodzaje kompozycji  
 wykonasz pracę plastyczną z zastosowaniem wybranej 

przez siebie kompozycji. 
  

1.  Z podręcznika ( przejrzyj  tematy dotyczące kompozycji, obejrzyj 

reprodukcje). 
2. Przedstaw na kartce A4 dowolną techniką przykład wybranej przez 

siebie kompozycji. 
3. Zdjęcie gotowej pracy prześlij na messenger nauczyciela 

przedmiotu. 

  
 

 

7. 08.06.2020r. 

 

WDŻ  

UWAGA: LEKCJE Z PODZIAŁEM NA GRUPY                            ( 

dziewczynki / chłopcy). 

Temat: Dbam o higienę. 

 

Cele: Uczeń potrafi: 

 wymienić podstawowe zasady higieny osobistej 

nastolatków, 

 przedstawić typowe problemy związane z higieną i 

dorastaniem. 

 Uzasadnić potrzebę przestrzegania higienicznego trybu 
życia w celu ochrony zdrowia.  

 

Materiały do lekcji zostaną przesłane na Messengerze 

oddzielnie do grupy chłopców 

 i do grupy dziewcząt. 

 

Wpisz do zeszytu:  

1. Higiena to dział medycyny zajmujący się wpływem 
środowiska na zdrowie człowieka. 

2. Zasady higieny mają na celu eliminację czynników 
niekorzystnych i wprowadzanie elementów sprzyjających 

ochronie zdrowia. Przestrzeganie tych zasad jest warunkiem 

pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego. 
PRACA DOMOWA 

Zapisz nazwy Twoich ulubionych kosmetyków. 

 

 

 

 

 

 

 

15 minut 

 


