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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.  

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

 

 

2.  25.05. 
2020 
r. 
 

Biologia 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.   

 

 

3.  25.05. 
2020 
r. 
 

J. angielski  

Topic: Revision unit 8. 

 

Cel:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rodziału 8. 

       

 

 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


 

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 
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. 

15 min. 

4. 25.05. 
 
2020 
r. 
 

Matematyka Temat: Zadania na obliczania pola całkowitego i objętości prostopadłościanu 

 

Cel lekcji: umiejętność rozwiązywania zadań dotyczących pól i objętości 

prostopadłościanu. 

Polecenia dla ucznia: 

1.Wykonaj wybrane zadania ze str. 219, 226 

2.Zadania do wykonania po lekcji: 

3/220, 3/227 

 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

 

 

5. 25.05. 
2020 
r. 
 

Technika Temat:  Jak przygotować zdrowy posiłek? cz. 2    

 

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. Oglądamy film: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z13uVts3Rxs 

2. Czytamy tekst „W zdrowym ciele zdrowy duch” str. 73              

i wykonujemy ćw. 5 w zeszycie. 

3. Wykonujemy ćwiczenia z karty pracy. 

 

 

Wykonanym ćwiczeniom robimy zdjęcia i wysyłamy na 

priv. 

 

Dodatkowe filmy o żywności i nie tylko: 

https://www.youtube.com/watch?v=Og5kEux5Djk 

https://www.youtube.com/watch?v=wDQCFq6IFVk 

 

Ćwiczenia analizujemy na lekcji na Messengerze, a po 

wypełnieniu wysyłamy zdjęcia na priv. 

 

6. 25.05. 
2020 
r. 
 

Wych.fizyczne Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                     
Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła jest 
to już 9 zestaw ćwiczeń. 

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_9_szkoly_podstawowe_klasy_V_VI.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z13uVts3Rxs
https://www.youtube.com/watch?v=Og5kEux5Djk
https://www.youtube.com/watch?v=wDQCFq6IFVk
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_9_szkoly_podstawowe_klasy_V_VI.pdf


 

 

WF online w domu – ćwiczenia „Ruletka” 

Wejdź w poniższy link i wykonaj ćwiczenia 

 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia

