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20 r. 

J.polski 

 

Temat: Czym jest dubbing? 

Cele: przypomnienie, czym jest wywiad. 

a. Otwieramy książki na stronie 285 i czytamy wywiad ze Zbigniewem 

Zamachowskim. 

b. W zeszycie odpowiadamy na pytanie, czym jest dubbing i w jakich 

filmach się go stosuje.  

c. Odpowiedz pisemnie na pytanie zawarte w zad. 2 na str. 286. 

d. Wykonaj pisemnie zadanie 4.  

e. W wolnej chwili obejrzyj fragment lub całość dowolną część „Shreka”.  

 

 

2.  15.05.20

20 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.  

 

 

 

3.  15.05.20

20 r. 

 

Matematyk

a 

Temat: Pole równoległoboku i rombu. 

Cel lekcji: Uczeń oblicza pole równoległoboku i rombu. 

Polecenia dla ucznia: 

1. Analiza przykładu 1 i 2 – podręcznik strona 228-229. 

2. Wideolekcja: Pi-stacja Matematyka ,,Pole równoległoboku i rombu” 

https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew 

Na podstawie filmu:  

-rysujemy równoległobok i piszemy wzór na jego pole 

-rysujemy romby i piszemy wzory na jego pole 

       3. Rozwiązujemy zadania ze strony 230 w podręczniku. 

Analiza zadań na platformie Discord od 9:40. 

20 minut 

4. 15.05.20 Wych.fizycz Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę wykonać  



20 r. 

 

ne ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=GM9np3MKvT3QM5dqOMDBlX03pCCGWnlFIjRlLd

kBACRzsBynEq 

 

Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to 

możliwe warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 
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