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Temat: Cechy roślin okrytonasiennych. 

Cele: -Rozróżnianie charakterystycznych cech roślin okrytonasiennych. 

          -Opisywanie budowy kwiatu i funkcji jego elementów. 

          -Określenie form morfologicznych, w jakich występują rośliny 

okrytonasienne. 

          -Poznanie sposobów zapylania kwiatów. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z materiałem podręcznikowym na str. 137-138 oraz 

140-141. 

2. Wypisz do zeszytu jakie formy mają rośliny okrytonasienne. Podaj 

do zeszytu po 2 przykłady roślin z poszczególnych form (4 

formy)(str.137 w podręczniku). 

3. Wyszukaj charakterystyczne cechy roślin okrytonasiennych 

(str.137 w podręczniku). 

4. Przeanalizuj rysunek budowy kwiatu obupłciowego rośliny 

okrytonasiennej na str.138 w podręczniku. Wypisz do zeszytu 

elementy budowy kwiatu obupłciowego rośliny okrytonasiennej 

oraz ich funkcje. 

5. Sprawdź na str. 140- 141 w podręczniku, jakie są 2 główne 

sposoby zapylania kwiatów. 

6. ZADANIE Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 str. 142 w podręczniku. 

Zadanie wyślij na Messenger lub na hanna.pawlik21@gmail.com 

do soboty.   

 

 

2.  25.05. 

2020 r. 

 

J.angielski  

Topic: Revision unit 8. 

 

Cel:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rodziału 8. 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz datę i  temat  lekcji  w zeszycie.  
2. Przypomnij słownictwo z lekcji 8.1-8.5/117-

podręcznik,tworzenie pytań w czasie Present Simple oraz Past 
Simple Tense(w czasie teraźniejszym i 

       

 

 

 

15 min. 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


przeszłym)s.113,wyrażenie be going to-s.111-podręcznik 
3. Wykonajćw.1,2,3,4,8/118-podręcznik 

Wykonane zadanie wyślij na adres:dubieckoang@gmail.com 

Good luck/Powodzenia. 

 

          

 

3.  25.05. 

2020 r. 

 

Matematyka Temat: Rozwiązywanie zadań praktycznych dotyczących pola trapezu. 

Cel lekcji: Uczeń oblicza pole trapezu, stosuje jednostki pola i zamienia je. 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – strona 236-237. 
 

Spotkanie o godzinie 9:40 na platformie Discord. 

 

20 minut 

4. 25.05. 

 

2020 r. 

 

J.polski Temat: Kim jest, a kim chciałby być podmiot liryczny w wierszu H. 

Januszewskiej.  

a. Otwórz podręcznik na str. 300 i przeczytaj co najmniej dwa razy 

tekst „Dal”. 

b. Na podstawie trzech pierwszych zwrotek napisz, kim jest i kim 

chciałby być podmiot liryczny. Opisz, o czym marzy i jaka 

sytuacja wyzwoliła te marzenia.  

Przeczytaj, co to jest akcent i wykonaj ustnie zadanie 5 str. 302. 

 

5. 25.05. 

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=qKcs3RVSAnleG6TeShqAMC3NMdw6ZkjPj

QtuKnn6Z5L6VetDYD 

 

 

6. 25.05.202

0 r. 

Plastyka Temat: Układy form w naturze.. 
cele lekcji: 
- przypomnisz sobie jakie formy występują w naturze. 
-powtórzysz czym jest rytm w sztuce. 
- stworzysz pracę plastyczną opartą na kompozycji rytmicznej. 
Polecenia dla ucznia: 
 
1. zapisz temat lekcji w zeszycie. 
2. Przeczytaj temat z podręcznika „ Do dzieła”. 
3. Przedstaw na kartce A4 ( kredkami) wybrany kształt o centralnej budowie. 
Możesz zainspirować się formami naturalnymi ( kwiat, owoc, pajęczyna , 
rozgwiazda).  
 

Zdjęcie pracy prześlij na messenger nauczyciela. 
 

 

7. 25.05.202

0 r. 

WDŻ  

UWAGA: LEKCJE Z PODZIAŁEM NA GRUPY                            ( 

dziewczynki / chłopcy). 

Temat: Dojrzewam –zmiany fizyczne. 

            (lekcja dla grupy chłopców) 

 

Cele: Uczeń potrafi: 

 podać definicję pokwitania i wiek chłopców, w którym dochodzi 

do zmian w ich organizmach, 

 omówić zmiany fizyczne chłopców w okresie pokwitania, 

 uświadomi sobie, że każdy chłopiec ma własne tempo rozwoju, 
które trzeba zaakceptować. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=qKcs3RVSAnleG6TeShqAMC3NMdw6ZkjPjQtuKnn6Z5L6VetDYD
https://ewf.h1.pl/student/?token=qKcs3RVSAnleG6TeShqAMC3NMdw6ZkjPjQtuKnn6Z5L6VetDYD


Materiały do lekcji zostaną przesłane na Messengerze. 

 

Wpisz do zeszytu:  

1.O rozwoju organizmu chłopca decyduje wytwarzany w jądrach hormon 
zwany testosteronem. 

Chłopcy rozpoczynają okres dojrzewania między 10. a 14. rokiem życia, 

przeciętnie w wieku około 12 lat. 
2. Zmiany fizyczne okresu dojrzewania. 

( każdy z Was ma swój czas ) 

 

15 minut 

 


