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Wychowawca klasy: Joanna Pyra 

Czwartek    21.05.2020r. 

 

 

Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

1. 

 

 

 

 

 

21.05.2020 
r. 

Historia Temat: Unia polsko - litewska w XIV w. 

 

              Cel: Poznanie okoliczności zawarcia unii Polski z Litwą w XIV 

w. i jej skutków 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać 
tekst od  s. 208  do s. 210 
2. Obejrzeć mapy i ilustracje oraz przeczytać ich opisy 
na w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  datę panowania Ludwika Węgierskiego w Polsce 
-  datę panowania Jadwigi Andegaweńskiej w Polsce 
jako "króla" Polski 
-  datę i cztery najważniejsze postanowienia unii w 
Krewie z 1385 r. 
-  datę ślubu Władysława Jagiełły z Jadwigą 
4. Obejrzeć mapę pt. Polska i Litwa w latach 1385 - 
1434 
5. Przeczytać poniższy tekst źródłowy - fragment unii w 
Krewie z 1385 r. 

  

„...Wielu cesarzów, królów i różnych książąt pragnęło wejść w stałe 
stosunki pokrewieństwa z tymże wielkim księciem litewskim; lecz 

Bóg wszechmogący zachował to dla osoby waszej królewskiej mości. 

Przeto, najjaśniejsza pani, spełnij to zbawienne polecenie, przyjmij 
wielkiego księcia Jagiełłę za syna i oddaj mu w małżeństwo 

najukochańszą córkę swoją, Jadwigę, królowę polską. (...) Nim zaś to, 

o czem mowa, do końca stosownego dojdzie, wielki książę Jagiełło ze 

wszystkimi swoimi braćmi, jeszcze nie ochrzczonymi, tudzież z 

krewnymi, ze szlachtą, ziemianami większymi i mniejszymi, w 
ziemiach jego zamieszkałymi, chce, życzy i pragnie przyjąć wiarę 

katolicką świętego Rzymskiego Kościoła. 

Na oczywistość i moc tego, obiecuje wielki książę Jagiełło złożyć i 

wydać wszystkie swoje skarby dla odzyskania utrat, które poniosły tak 

Polska jak Litwa, jeżeli tylko królowa węgierska córkę swoją, 

Jadwigę, królowę polską, ślubem małżeńskim z nim skojarzy. (...) 

Tenże wielki książę Jagiełło obiecuje i zaręcza własnym kosztem i 

staraniem przywrócić królestwu polskiemu wszystkie kraje, przez 

kogokolwiek oderwane od niego i zabrane. Tenże wielki książę 

Jagiełło obiecuje wrócić pierwotną wolność wszystkim 

 



chrześcijanom, zwłaszcza ludziom obojej płci, z ziemi polskiej, 

obyczajem wojennym zabranym i przesiedlonym, a to tak, że każdy 

lub każda będzie się mógł udać tam, gdzie będzie chciał. Nareszcie 

tenże wielki książę Jagiełło obiecuje ziemie swoje litewskie i ruskie 

na wieczne czasy do korony Królestwa Polskiego przyłączyć”. 

 

2.  21.05.2020 
r. 

 

J.angielski Topic:Please come to….-writing the invitation. 

 Cel: Uczeń potrafi napisać krótki tekst –zaproszenie na przyjęcie 
urodzinowe. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę,temat lekcji w zeszycie. 

2.Przepisz do zeszytu słówka z lekcji 8.5/117 i ułóż 2 dowolne zdania 

po angielsku ,używając poznanych słówek. 

3.Przeczytaj zaproszenie z ćw.4/116(podr.)i odpowiedz na 

pytania(ustnie) 

4.Przepisz do zeszytu: 

Please come to …-proszę przyjść do… 

I ‘d like to invite you to …-Chciałabym/chciałbym zaprosić Cię na… 

Please reply to –proszę o odpowiedź 

Please bring-proszę przynieść  

Your parents can collect you from-Twoi rodzice mogą odebrać Cię  

5.Wykonaj ćw.3,4/73-zeszyt ćwiczeń  

6.Homework:ex.5/73 –your workbook. 

 

Zadanie prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

 

20 min. 

3.  21.05.2020 
r. 

 

Informatyka Temat: 28  Perły Europy. 

Cel: - wyszukiwanie informacji w internecie, 

interpretowanie i przetwarzanie wyszukiwanych danych 

w arkuszu kalkulacyjnym, 

 

 
1. Zapisz temat lekcji.  

2. Otwieramy arkusz kalkulacyjny Excel lub Arkusze 

google. 

3. Tworzymy tabelę wg wzoru podanego przez 

nauczyciela. 

4. Szerokość kolumn i wierszy regulujemy wg sposobu 

poznanego na ostatniej lekcji. 

5. Klikamy w link: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_Euro

py są tutaj dane potrzebne do uzupełnienia arkusza. 

6. Aby wstawić flagę danego kraju najeżdżamy na 

flagę klikamy na niej prawym przyciskiem myszy,  

wybieramy>Kopiuj grafikę>obok nazwy kraju w 

kolumnie B klikamy prawym przyciskiem myszy i 

wybieramy>Wklej. Wielkość flagi ustawiamy 

klikając na niej i dopasowując wg wzoru. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_Europy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_Europy


7. Wprowadzamy brakujące dane przenosząc je z 

podanego linku mamy tam wszystko czego 

potrzebujemy do uzupełnienia tabeli. 

8. Aby utworzyć tabelę, zaznaczamy wszystkie 

wprowadzone dane i na pasku narzędzi u góry 

klikamy na tzw. Obramowania czyli Okienko 

znajdujące się pod nazwą czcionki po narzędziu U 

czyli podkreślenie i wybieramy z rozwiniętej 

listy>wszystkie krawędzie. 

9. Następnie zaznaczamy wszystkie wprowadzone 

dane i tworzymy wykres Kolumnowy. 

10. Zapisujemy arkusz nadając mu nazwę „Sąsiedzi 

Polski”. 

 
 Zapisany arkusz wysyłamy do mnie na priv. 

 
Przydatne linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=rS8p6J2OUjo 

https://www.youtube.com/watch?v=EBNsb72b4LQ 

https://www.youtube.com/watch?v=lNNL2x4fi9c 

4. 21.05.2020 
r. 

 

Technika Temat:  Jak przygotować zdrowy posiłek? cz. 1             

(2 godz. lekcyjne) 

 
Cele lekcji: 

- Odróżnianie pojęcia żywności nieprzetworzonej od 

przetworzonej, 

- poznanie metod konserwowania żywności, 

- zapoznanie się z negatywnym i pozytywnym 

wpływem różnych rodzajów bakterii na żywność, 

- wyjaśnienie wpływu aktywności ruchowej na 

zdrowie i samopoczucie człowieka. 

 
1. Zapisujemy temat lekcji.  

2. Oglądamy film o  żywności nieprzetworzonej: 

https://www.youtube.com/watch?v=0M-
okT3AlW0. (12min) 

3. Czytamy tekst „Zanim produkty trafią do garnka...” 

str. 71 i wykonujemy ćw. 1 w zeszycie. 

4. Oglądamy film o sposobach utrwalania żywności: 

https://www.youtube.com/watch?v=RCaFNBVJ1X

I (4 min) 

5. Metody przechowywania żywności: 

https://www.youtube.com/watch?v=ehk2twLNI2U. 

(4min) 

6. Jak bakterie oddziałują na żywność? 
https://www.youtube.com/watch?v=qktwtJ0QIig 
(3min) 

7. Następnie rozwiązujemy ćwiczenie 3 str. 73. 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rS8p6J2OUjo
https://www.youtube.com/watch?v=EBNsb72b4LQ
https://www.youtube.com/watch?v=lNNL2x4fi9c
https://www.youtube.com/watch?v=0M-okT3AlW0
https://www.youtube.com/watch?v=0M-okT3AlW0
https://www.youtube.com/watch?v=RCaFNBVJ1XI
https://www.youtube.com/watch?v=RCaFNBVJ1XI
https://www.youtube.com/watch?v=ehk2twLNI2U
https://www.youtube.com/watch?v=qktwtJ0QIig


Dodatkowe filmy o przechowywaniu żywności: 

https://www.youtube.com/watch?v=d_u3xClraqc 

https://www.youtube.com/watch?v=gbi7rN1RTQA 

https://www.youtube.com/watch?v=w3ey5itK68Q 

 
Ćwiczenia analizujemy na lekcji na Messengerze, a po 

wypełnieniu wysyłamy zdjęcia na priv. 

5. 21.05.2020 
r. 

 

Matematyka Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących pola trójkąta. 

Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania na obliczanie pól trójkątów, w 

tym także w sytuacjach praktycznych. 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – strona 233-

234. 

Analiza zadań na platformie Discord od 11:40. 

20 minut 

6. 21.05.2020 
r. 

 

Religia Temat: Święty Franciszek pokazuje mi, jak szczęśliwa jest 
droga błogosławieństw.                                                          Cel: 
Ukazanie św. Franciszka jako wzoru do radykalnego 
naśladowania Jezusa (człowieka ośmiu błogosławieństw)                                                          

Polecenie dla uczniów:                                           

 1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.168 i pobrać ze strony szkoły 

materiały do lekcji.                                                                      2. Na 

dzisiejszej katechezie zastanowimy się, jaką drogą należy iść, aby 

osiągnąć w życiu szczęście. Każdy człowiek chce być szczęśliwy, ale 

nie jest to takie łatwe. Dzisiaj dowiesz się ,co pomaga osiągnąć 

szczęście.                                                               

3. Przeczytaj tekst ze stron: 168-169                      

  4. Proszę przepisać do zeszytu temat lekcji oraz notatkę: Franciszek 

Bernardone urodził się w Asyżu w 1182 roku. Był synem bogatego  

kupca. Po ciężkich doświadczeniach na wojnie przeżywa nawrócenie 

duchowe. Porzuca dotychczasowy hulaszczy styl życia, by naśladować 

ubogiego Jezusa. Jego świętość cechuje radykalne pójście za Jezusem 

drogą ośmiu błogosławieństw. Jego styl życia przyjęło wielu młodych 

ludzi. Tworzy zakon istniejący do dziś (oo. Franciszkanów). Odznaczał 

się  wielką miłością do przyrody, dlatego papież Jan Paweł II 

ustanowił go patronem ekologów. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_u3xClraqc
https://www.youtube.com/watch?v=gbi7rN1RTQA
https://www.youtube.com/watch?v=w3ey5itK68Q

