
5c Zadania na 23 – 27.03.2020 r. 

religia/etyka 1. W dniu 25. marca przypada uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego. Korzystając z zasobów Internetu wyszukaj informacji 

i w zeszycie odpowiedz krótko na pytania: Jakie wydarzenie 

upamiętnia ta uroczystość? Co to jest duchowa adopcja dziecka 

poczętego? 

2. Jeśli posiadasz w domu Pismo św. przeczytaj dowolny 

fragment z Nowego Testamentu i przez chwilę się nad nim 

zastanów. 

język polski 23.03. -T: Pisownia wyrazów z “ó “i “u”. 

Cel: Znam i stosuję poznane reguły ortograficzne. 

Przypomnij sobie reguły (podręcznik s. 179) i wykonaj 

ćwicz.s.178-179, 

24.03. - Kontynuacja tematu (ćwicz. 5,8,10 s.180-181), 

25.-27.03. T: Gołębie wszystkich placów wzywam was.  

Cel: Poznaję legendę o gołębiach. Opisuję bohatera. 

Przeczytaj tekst ze s. 190. Pisemnie wykonaj zad.3 

s.192.Pamiętaj o poprawnej kompozycji (wstęp, rozwinięcie i 

zakończenie). Zastosuj akapity. Praca zostanie oceniona po 

powrocie do szkoły. 

język 

angielski 

Wyjaśnienie tematu i zadania w WORD do ściągnięcia ze strony 

internetowej szkoły - zdalne nauczanie. 

muzyka Kontynuacja z poprzedniego tygodnia 

plastyka Kompozycja rytmiczna - element lub układ elementów się 

powtarzają-do wyboru: "Kwiaty wiosenne" lub "Projekt 

tkaniny": wycinanki lub malarstwo, A4 (kontynuacja). 

technika Ćwiczymy pismo techniczne - zaprojektuj swoją wizytówkę z 

użyciem pisma technicznego (wystarczy imię i nazwisko oraz 

pełna nazwa szkoły) -A4, ołówek (kontynuacja). 

historia Kontynuacja lekcji w szkole 

Temat: Dlaczego Rzym upadł? 

Proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego (załącznik) 

Ciekawostki, których nie trzeba przepisać (załącznik) 

Filmy, które należy obejrzeć (linki w załączniku) 

biologia Na kartce (oznaczona Załącznik nr 1 do plakatu) zapisz 

poniższe pytania i udziel pisemnej odpowiedzi :  

1. Wymień różnice między systemem palowym a systemem 

wiązkowym korzenia.  Narysuj te korzenie i podaj po 2 

przykłady gatunków roślin, które mają takie korzenie. 

2. Wyjaśnij, dlaczego marchew, bluszcz, kukurydza i 

jemioła wykształcają nietypowe korzenie. (Każdy 

powyższy gatunek opisz wykazując związek budowy z 

funkcją).  

3. Wyjaśnij, dlaczego drzewa, na których rośnie jemioła, 

mogą usychać? 

UWAGA: NA PLAKACIE MAJĄ BYĆ OPISANE 

ELEMENTY I FUNKCJE ORGANÓW (podałam szczegóły i 



strony z podręcznika: korzeń – strefy i ich rola…) 

geografia Opisz w zeszycie trasę wyprawy Ferdynanda Magellana. 

Skorzystaj z podręcznika, temat: Pierwsze podróże geograficzne 

(str. 91-97) lub z innego dostępnego źródła informacji np. 

Internetu. Prace ocenię na najbliższej lekcji po powrocie do 

szkoły. 

matematyka Kontynuowanie rozwiązywania poprzednio przesłanych zadań 

(praca była na 7 dni) 

informatyka Proszę ćwiczyć programowanie w scratch –u 

https://www.youtube.com/watch?v=IFR7iqokDew 

wychowanie 

fizyczne 
Ćwiczenia w załączniku 😊 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IFR7iqokDew

