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Temat: Środowisko życia i budowa roślin nagonasiennych. 

Cel: Poznanie cech budowy roślin nagonasiennych na przykładzie sosny. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 129- 132. Możesz obejrzeć 

materiał na epodreczniki.pl „Nagonasienne”(tematy 1-4). 

2. Na podstawie analizy treści podręcznika str. 129, zapisz do zeszytu 

odpowiedź na pytanie: „Jak dzielimy rośliny nasienne?” Następnie 

wypisz wszystkie organy wytwarzane przez rośliny nasienne. 

3. Zastanów się, skąd pochodzić może nazwa rośliny „nagonasienne”. 

4. Wypisz do zeszytu charakterystyczne cechy roślin nagonasiennych. 

5. Narysuj schemat budowy sosny i zaznacz główne jej elementy: 

korona, pień, korzeń palowy, liście (igły), kwiatostan żeński, 

kwiatostan męski, szyszka z nasionami. 

6. Zadanie domowe. Odpowiedz na pytanie: Czym się różnią 

zarodniki od nasion? Zadanie wyślij na maila 

hanna.pawlik21@gmail.com  

 

 

2.  11.05. 

2020 r. 

 

J.angielski  

Topic:The fancy dress party-City Creatures 

Cel:Uczeń potrafi zadawać pytania na temat teraźniejszości i przeszłości. 

 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie datę, temat z w zeszycie. 
2. Przypomnij wiadomości (wyrażenie „be going to” oraz wykonaj 

ćw.3/69-zeszyt ćwiczeń. 
3. Zapoznaj się z ilustracją na s.112,przeczytaj dialog i spróbuj 

przetłumaczyć na j.polski(ustnie) 
4. Przepisz do zeszytu zdania i pytania z tabelki Get 

Grammar!s.113-podr. 
5. Wykonaj ćw.3,4/113(podr.) 
6. Homework:ex.1,2/170-a workbook 

Zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

30 min. 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


 

Good luck.Powodzenia. 

 

        

 

3.  11.05. 

2020 r. 

 

Matematyka Temat: Liczby całkowite – rozwiązywanie zadań utrwalających. 

Cel lekcji: Uczeń ćwiczy i utrwala wiadomości i umiejętności dotyczące liczb 

całkowitych. 

Polecenia dla ucznia: 

1. Rozwiązujemy zadania zawarte w podręczniku na stronie 222. 
Spotkanie o godzinie 9:40 na platformie Discord. 

 

20 minut 

4. 11.05. 

 

2020 r. 

 

J.polski Temat: Dopełnienie – nieznana nam dotąd część zdania.  

Cele: doskonalenie umiejętności rozpoznawania części zdania.  

a. Otwieramy podręczniki na str. 278 i odczytujemy definicję 

dopełnienia  

(w „Zapamiętaj”).  

b. W zeszytach wykonujemy zad. 2 str. 278 (podręcznik). Wzór: 

mówił – o kim? – o kolegach.  

c. Otwieramy zeszyty ćwiczeń i wykonujemy zadania od 109 do 112 

na str. 166, 167, 168. 

 

 

5. 11.05. 

2020 r. 

 

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=086Vt6dfl6DjtJ8KievcTGSS648EXxxFI2NTIQ

y02Q9X0nBAzo 

 

 

6. 11.05.202

0 r. 

Plastyka Temat:  Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu. 

 
Cele lekcji  

Na dzisiejszej lekcji:  

 przypomnisz sobie cechy kompozycji statycznej,  

 poznasz ramy czasowe oraz cechy klasycyzmu,  

 poznasz dzieła sztuki klasycystycznej. 
  

1.  Z podręcznika ( przeczytaj temat, obejrzyj reprodukcje). 

 

 "Do dzieła" - Nowa Era  

 
Kompozycja statyczna - kompozycja, która sprawia wrażenie 
równowagi, niezmienności ci i spokoju. Charakteryzuje się ona 
uporządkowanymi elementami pionowymi i poziomymi , wąską 
gamą barwną.  
 

Obejrzyj filmik  https://youtu.be/OivypQxKZDE 
  

Notatka w zeszycie 

Sztuka klasycyzmu  

 Ramy czasowe - połowa XVIII w. - początek XIX w.  

 W sztuce tej stosowano spokojne, zrównoważone i symetryczne 
układy kształtów oraz brył. Kompozycje oparte na kierunkach 
poziomych  
i pionowych, były starannie zaplanowane, uporządkowane  

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=086Vt6dfl6DjtJ8KievcTGSS648EXxxFI2NTIQy02Q9X0nBAzo
https://ewf.h1.pl/student/?token=086Vt6dfl6DjtJ8KievcTGSS648EXxxFI2NTIQy02Q9X0nBAzo


i pozbawione gwałtownego ruchu. Rozwinęła się ona po odkryciu 
w XVIII wieku ruin miast rzymskich  
i odwoływała się do osiągnięć starożytnych Greków i Rzymian. 

 

 
 
Zdjęcie notatki prześlij na messenger nauczyciela 

7. 11.05.202

0 r. 

WDŻ  

UWAGA: ZACZYNAMY LEKCJE Z PODZIAŁEM NA GRUPY  ( 

dziewczynki / chłopcy). 

Temat: Moje ciało.  

            (lekcja dla grupy chłopców) 

 

Cele: Uczeń potrafi: 

 wskazać na płciowość jako zespół cech i zachowań 

wymagających intymności i szacunku, 

 uzasadnić potrzebę akceptacji swojej płciowości, 

 wymienić i omówić funkcje płciowości. 

  

Materiały do lekcji zostaną przesłane na Messengerze. 

 

 

Wpisz do zeszytu:  

1.Akceptacja swojej płci przejawia się w: 

a) pozytywnym myśleniu o swej płci, 

b) pełnych szacunku rozmowach o ciele i płci, 
c)  posługiwaniu się biologicznymi określeniami narządów płciowych, 

d) unikaniu gestów poniżających ciało i płeć człowieka. 

 
2.Funkcje płciowości: 

- wyrażanie miłości, 
-budowanie więzi 

- przekazywanie życia (rodzicielstwo). 

 
3.Prawo człowieka do godności to prawo:  

 do nietykalności osobistej i intymności  czyli do tego, aby inni traktowali go z 

szacunkiem. 

   

 

 

 

 

 

 

 

10 minut 

 


