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Temat: Przegląd roślin nagonasiennych i ich znaczenie. 

Cele: -Rozpoznawanie przedstawicieli roślin nagonasiennych. 

          -Wyjaśnienie znaczenia roślin nagonasiennych w przyrodzie i 

gospodarce człowieka. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 133-135. 

2. Zaprojektuj tabelę składającą się z dwóch części: 

a. Znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie 

b. Znaczenie roślin nagonasiennych w gospodarce człowieka 

3. Na podstawie opisu w podręczniku na str. 134 lub na podstawie 

zasobów internetowych, atlasów, wypisz gatunki drzew i 

krzewów roślin nagonasiennych występujących w Polsce. 

Podkreśl gatunki chronione. 

4. Zadanie domowe:  

a. Jak odróżnić jodłę pospolitą od świerka pospolitego? 

Podaj przynajmniej 3 różnice. Zadanie wyślij na emaila. 

b. Zadanie dla chętnych: Dokonaj zbioru szyszek i gałązek 

roślin nagonasiennych (przynajmniej 4). Spróbuj wykonać 

tablicę z tymi roślinami i ich opisem. Zrób zdjęcie 

wykonanej pracy i wyślij na emaila 

hanna.pawlik21@gmail.com (do29 maja). 

 

 

2.  18.05. 

2020 r. 

 

J.angielski  

Topic:Do you like classical music?-exercises. 

Cel:Powtórzenie i utrwalenie słownictwa(types of music,making 

arrangements) 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie datę, temat z w zeszycie. 
2. Przypomnij słownictwo z lekcji 8.3 i lekcji 8.4/117,ułóż 3 

dowolne zdania po angielsku,używając nazw rodzajów 
muzyki. 

3. Wykonaj ćw.3,4,5 /71 –zeszyt ćwiczeń. 
4. Wykonaj ćw.5/113-podr. 
5. Homework:Napisz 3 pytania po angielsku w czasie Present 

Simple i krótkie odpowiedzi..Np.:Does he like cats ?No,he 
doesn’t. 

 

Zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

30 min. 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


 

Good luck.Powodzenia. 

 

3.  18.05. 

2020 r. 

 

Matematyka Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących pola równoległoboku i rombu. 

Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania na obliczanie pola równoległoboku i 

rombu, w tym także w sytuacjach praktycznych. 

 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – strona 230-231. 
 

Spotkanie o godzinie 9:40 na platformie Discord. 

 

20 minut 

4. 18.05. 

 

2020 r. 

 

J.polski Temat: Ogród sztuki – powtórzenie wiadomości.  

Cele: powtórzenie i utrwalenie najważniejszych wiadomości 

a. Przypomnij sobie pojęcia: uosobienie, porównanie, ożywienie, 

foyer, frazeologizm, martwa natura, pejzaż, orzeczenie 

czasownikowe i imienne, dopełnienie, adaptacja, film 

dokumentalny, fabularny i animowany.  

b. Wykonaj pisemnie (pełnymi zdaniami )zad. od 1 do 6 str. 288, 

289. 

c. Na lekcji wykonaj zadania od 7 do 11 w zeszycie.  

d. Na zadanie napisz sprawozdanie ze swojego ulubionego 

programu telewizyjnego. Wskazówki na stronie 290, zad. 12.  

 

 

 

5. 18.05. 

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=yxRX1bLz0wnigw1fsipmjmufp63vQWJlJ

w7C9WiGxXIRxXOduq 

 

 

6. 18.05.202

0 r. 

Plastyka   

7. 18.05.202

0 r. 

WDŻ  

UWAGA: LEKCJE Z PODZIAŁEM NA GRUPY                            

 ( dziewczynki / chłopcy). 

Temat: Dojrzewam –zmiany fizyczne. 

            (lekcja dla grupy dziewcząt) 

 

Cele: Uczennica potrafi: 

 podać definicję pokwitania i wiek dziewcząt, w którym 
dochodzi do zmian w ich organizmach, 

 omówić zmiany fizyczne zachodzące w organizmie dziewczynki 
w tym okresie, 

 scharakteryzować proces rozwojowy cyklów miesiączkowych w 
okresie pokwitania. 

  

Materiały do lekcji zostaną przesłane na Messengerze. 

 

Wpisz do zeszytu:  

1.Dojrzewanie to proces zmian polegających na tym, że dziewczynka 
zamienia się w kobietę. 

Okres dojrzewania  trwa kilka lat i rozpoczyna się między 9. a 13. rokiem 

życia – najczęściej, gdy dziewczyna  ma 11 lat. Jest to czas burzliwych 

 

 

 

 

 

 

 

15 minut 

https://ewf.h1.pl/student/?token=yxRX1bLz0wnigw1fsipmjmufp63vQWJlJw7C9WiGxXIRxXOduq
https://ewf.h1.pl/student/?token=yxRX1bLz0wnigw1fsipmjmufp63vQWJlJw7C9WiGxXIRxXOduq


przemian naszych organizmów, ciała i psychiki. 
 

   

 


