
5c Zadania na 27 – 30 kwietnia 2020 r. 

religia/etyka Kontynuacja zadań z ostatniego tygodnia. 

język polski Skarby gramatyki. Okolicznik, W drodze do tęczy- sprawdzam 

swoje umiejętności. Zadania do wykonania podane w załączniku 

na stronie internetowej szkoły. 

Spotkania –Teams- wtorek, czwartek godz. 10:00 

język 

angielski 

Plik do pobrania na stronie internetowej szkoły. Lekcja online 

czwartek 8.50 Teams 

muzyka Instrumenty smyczkowe test kontynuacja(lekcja Teams środa 

10:30) 

plastyka Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia, proszę także o zaległe 

prace, proszę o zamieszczenie w Teams, a jeśli ktoś nie ma 

dostępu to o wysyłanie na e-maila. 

 

technika Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia, proszę także o zaległe 

prace, proszę o zamieszczenie w Teams, a jeśli ktoś nie ma 

dostępu to o wysyłanie na e-maila. 

 

historia T: Konflikt papiestwa z cesarstwem. Wyprawy krzyżowe. 

-proszę przepisać notatkę (załącznik), 

-ciekawostki (załącznik) 

-proponowane filmy (załącznik) 

biologia Praca długoterminowa T: Hodowla rośliny z bulwy ziemniaka 

– doświadczenie i obserwacje. 

Wykonaj doświadczenie biologiczne połączone z obserwacją 

wzrostu hodowli rośliny z bulwy ziemniaka. Chciałabym, abyś 

przypomniał/-a sobie, w jaki sposób przeprowadza się 

obserwacje i wypracował/-a w sobie cierpliwość i 

systematyczność pracy. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. 

1. Przygotuj bulwę ziemniaka, wybierz taką, która ma sporo tzw. 

„oczek”.  

2. Przygotuj doniczkę z ziemią. Dopasuj rozmiar doniczki tak, 

aby swobodnie zasadzić w niej ziemniaka. 

3. Sadzonkę podlewaj regularnie. Codziennie przez 14 dni 

obserwuj, co dzieje się z nasadzeniem. Możesz do tego 

wykorzystać lupę, jeśli masz ją w domu. Obserwacje notuj w 

tabeli w karcie pracy. Uwzględnij również pierwszy dzień 

nasadzenia. 

 4.Przygotuj kartę pracy: 

– kartka A4, Twoje imię i nazwisko, klasa;  

- Wstęp: wyjaśnij, czym jest bulwa; narysuj bulwę ziemniaka i 

zaznacz oczka, czyli zawiązki przyszłych pędów rośliny. 

- narysuj tabelę i uzupełniaj przez 14 dni zapisując wyniki 

obserwacji wzrostu hodowli rośliny z bulwy ziemniaka 

Data Obserwacja 

    

    



Zdjęcie karty pracy oraz zdjęcie swojej rośliny prześlij mi na 

maila  m.bazylko@sp26gdynia.pl Sprawdzone doświadczenia 

zostaną ocenione. 

POWODZENIA!!!  �😉 

 

geografia Pogoda a klimat. Przeczytaj temat w podręczniku str. 102-103. 

Zapisz w zeszycie: co to jest pogoda? Co nazywamy klimatem? 

Wymień składniki pogody. Kto musi korzystać z prognozy 

pogody, aby mógł wykonywać swoją pracę? 

matematyka LEKCJA TEAMS PONIEDZIAŁEK 09.50 

27.04.2020 Temat: Zamiana ułamków na procenty i 

procentów na ułamki. 
Zapoznaj się z przykładami 

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/zamiana-

ulamkow-na-procenty-na-poziomie-ucznia-klasy-5,oid,1946 

Rozwiąż w zeszycie zadania. 

Podręcznik zad. 5 str. 177 i zad. 13 str. 178 

28.04.2020 Temat: Powtórzenie wiadomości o ułamkach 

dziesiętnych. 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 

Ćw. 3, 4 str. 85   ćw. 9, 10 str. 86 

30.04.2020 Temat: Pole prostokąta i kwadratu. 

Obejrzyj filmy:  

https://www.youtube.com/watch?v=yVG2uLeJwNc 

https://www.youtube.com/watch?v=PETgzgD1MDQ 

Zapoznaj się z przykładami 

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/pole-

prostokata,oid,1974 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 182 i 183.  

Przepisz do zeszytu wzory na pole kwadratu i prostokąta ze 

strony 183. 

Rozwiąż w zeszycie zadania. 

Podręcznik zad. 1 a, b, c, d str. 183 

informatyka “1,2,3 maja: daty, o których należy pamiętać” - proszę 

przygotować prezentację, miło mi będzie widzieć w tej 

prezentacji własną inwencję twórczą 

wychowanie 

fizyczne 
Zadania w załączniku 😊 
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