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pracę on – line 

 

1. 

 

 

 

 

 

27.05.2020 
r. 

Geografia 

 

 
Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów. 
 
Cele: Poznanie cech krajobrazu astrefowego (nie związanego z 

szerokością geograficzną tylko z wysokością nad poziomem 
morza) - wysokogórskiego, piętrowości klimatu; roślinności i 
zwierząt; wpływu warunków klimatycznych na rzeźbę terenu. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przypomnij wiadomości dotyczące piętrowości 
klimatycznej i roślinnej w Tatrach- str. 74-77 w 
podręczniku. 

2. Zapoznaj się z treściami z podręcznika str. 149-151. 
3. Wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń str. 87. 
4. Na podstawie tablicy poglądowej z podręcznika str. 

152-153 wykonaj zadanie 3 w zeszycie ćwiczeń str. 
88. 

5. Wykonaj zadanie 1 z podręcznika str. 154- zdjęcie 
zadania odeślij na e-maila: jan.slimak@vp.pl 

6. Obejrzyj film „Krajobraz wysokogórski Himalajów” 
https://www.youtube.com/watch?v=uR-ev5vAqUA 

 
15min 

2.  27.05.2020 
r. 

 

Religia Temat: Żyję we wspólnocie rodzinnej, kościelnej, szkolnej, 
narodowej. 

Cel: Ukazanie wspólnoty rodzinnej, kościelnej, szkolnej, narodowej 

jako miejsca realizacji Ewangelii.                   - Kształtowanie 

postaw chrześcijańskich   w poszczególnych środowiskach.                         

Polecenie dla uczniów:                                            

  1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.171.    

2.  Przeczytaj tekst, który znajduje się pod tematem na stronach 171-

173  Dzisiaj zastanowimy się, w jaki sposób żyjemy Ewangelią na  co 

dzień w wspólnotach ? Żyjąc we wspólnotach, kierujemy się różnymi 

zasadami i wartościami. Zasady       i wartości współczesnego świata 

często nie są zgodne z duchem Ewangelii. Zastanówmy się, czym żyje 

współczesny świat, a czym powinien żyć chrześcijan?                                             

Wybrane wartości, według których powinien  żyć chrześcijanin: Bóg 

na pierwszym miejscu, radość z sukcesów innych, pokora, czyste serce, 

sprawiedliwość, cichość, miłosierdzie, prawda, ubóstwo, władza, 

pracowitość, poświęcenie, miłość.                                                      3. 

Przepisz temat oraz notatkę:  Chrześcijanin, to człowiek, który powinien 

żyć Ewangelią w każdej wspólnocie. 

 

3.  27.05.2020 
r. 

 

J.polski Temat: Czy Kaśce udało się pokonać samą siebie? 

a. Otwórz podręcznik na stronie 303. Przeczytaj tekst 

„Najwyższa góra świata”. 

b. Napisz, o czym marzyła Kasia, co było jej pasją.  

c. Wykonaj pisemnie zad. 3 i 5 str. 309. 

d. Podczas drugiej lekcji napisz dalszy ciąg opowiadania w 

formie pamiętnika. Skorzystaj z podpowiedzi zawartych w 

zad. 8 str. 309.  

 

mailto:jan.slimak@vp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=uR-ev5vAqUA


 

4. 27.05.2020 
r. 

 

J.angielski Topic:Check yourself. 

Cel:Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę i temat lekcji. 

2.Przetłumacz na język polski:a)the first of May- 

b)the twelfth of March- 

c)the second of  June- 

d)the twenty-second of August- 

3.Wykonaj ćw.1,2,3,4,5/74 –zeszyt ćwiczeń 

   Dla chętnych ćw.8,9 s.118,119 –podręcznik 

Wykonane zadania proszę wyślij na adres:dubieckoang@gmail.com do 

czwartku 28.05.2020 r. 

 

 

5. 27.05.2020 
r. 

 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Temat:  Egipskie piramidy – o kreatywności. 
 
Twoje cele edukacyjne: 
- dowiesz się dlaczego : 

  warto realizować własne pomysły. 
 

Polecenia dla ucznia: 
 
1. Czym jest dla Ciebie kreatywność? Co to znaczy wg Ciebie? 
2. Obejrzyj filmik https://youtu.be/j6PbonHsqW0 
3.Napisz/narysuj, co archeolog zobaczył we wnętrzu piramidy.  

Zakoduj wiadomość dla archeologa (stwórz własny alfabet). 

 

 

 


