
5b Zadania na 25 – 29 maja 2020 r.   

religia/etyka Kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia 

język polski Tematy i zadania w załączniku. 

26.05.20r. - lekcja on-line o 13.00 (Teams)   

29.05.20r. - lekcja on-line o 13.00 (Teams) 

język angielski Lekcja Teams 

język francuski Grupa p.Wysokińskiej 

25.05 Lekcja online TEAMS 8:00!!! 

Praca domowa: 7/34 (Ćwiczenia) 

 

Grupa p.Styp-Rekowskiej 

25.05. Lekcja on line na Teams 8.00 

Praca domowa obowiązkowa  w załączniku i w zadaniach na Teams 

 

Grupa p. Lenkiewicz 

25.05 lekcja na Teams 08:00 

Wprowadzenia czasownika “ vouloir” i “pouvoir” 

Omówimy zadania 1-3 ze str.55 w podręczniku 

Ponadto proszę wykonać z zeszytu ćwiczeń zad. 3-4 ze str 45 Ponadto do 

wykonania ćwiczenia z załącznika ( na stronie szkoły oraz na Teams). 

muzyka Chór - podział głosów- lekcja online. 

plastyka Pozwiedzaj muzea światowe, proponuję Muzeum we Florencji i  

Amsterdamie, zwróć uwagę na daty powstania prezentowanych tam dzieł i 

spróbuj zapamiętać 3 style w sztuce : renesans XVI w., barok XVII w., 

klasycyzm XIX w. Renesans i klasycyzm operuje kompozycjami 

statycznymi a barok to dynamika i bogactwo dekoracji. 

 https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery 

 https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum 

KONTYNUACJA 

technika Spróbuj zrobić tulipana origami, zbliża się Dzień  Mamy, uwaga to jest 

dosyć trudne, więc nie na ocenę, chyba, że ktoś ma ochotę, to proszę 

przesłać zdjęcie i wtedy będzie ocena dodatkowa, przykładowy filmik 

instruktarzowy poniżej: https://www.youtube.com/watch?v=na4XF5zVn6w 

KONTYNUACJA 

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery
https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum
https://www.youtube.com/watch?v=na4XF5zVn6w


historia -LEKCJA ON-LINE: wtorek 26.05.2020r, godz. 14.00 – 14.30 Microsoft 

Teams, 

-T: Początki państwa polskiego. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu (załącznik) 

-ciekawostki, które warto znać (załącznik) 

-filmy, które warto zobaczyć (załącznik) 

-quiz dla chętnych (załącznik) 

biologia Kontynuacja hodowli rośliny z bulwy ziemniaka (do końca maja lub dłużej) 

–ćwiczymy cechy DOBREGO BADACZA: cierpliwość i systematyczność. 

 

Lekcja online Teams –czwartek 28 maja godz.12.00 

T: Czym charakteryzują się rośliny okrytonasienne? (!!! Dzień wcześniej 

przeczytaj temat w podręcznikustr.137-142 !!!) 

 

geografia Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej. Przeczytaj temat str. 127-133 

w podręczniku. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 3 i 4 str. 77. 

matematyka 25.05 

LEKCJA ONLINE MT GODZ.: 9:00-10:00 

Podręcznik 4- SZ str. 187. Ćwiczenia str. 47- 48. 

27.05 

LEKCJA ONLINE MT GODZ.: 8:15-09:00 

Pole równoległoboku. 

Podręcznik zad. 1-4 str. 190.Ćwiczenia str. 49-50. 

28.05 

LEKCJA ONLINE MT GODZ.: 8:15-09:00 

Podręcznik zad. 5-SZ str. 190. Ćwiczenia str. 51. 

29.05 

LEKCJA ONLINE MT GODZ.: 8:30-09:15 

Pole rombu. 

Podręcznik 1-5 str. 192. Ćwiczenia str. 52. 

informatyka Czy wyścigi w Scratch są możliwe? Proszę obejrzeć film instruktarzowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=kbpTQ-9Jb1w         i wykonać ten 

projekt ( w miarę możliwości) 

https://www.youtube.com/watch?v=kbpTQ-9Jb1w


wychowanie 

fizyczne 
Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

CHŁOPCY😉 

Na dobry początek tygodnia- kształtujemy całe ciało z mocnym akcentem na 
mięśnie brzucha:-) 

https://www.youtube.com/watch?v=VnDXI04Wkvc 

Trening zawiera rozgrzewkę jednak możecie dołożyć również swoje 

ćwiczenia ;-))) 

Pomiędzy nauką jednego, a drugiego przedmiotu , mam coś dla 

Was!!!!!!!TOTALNY WYCISKACZ POTU !!!!! 

5 MINUT WYMAGAJĄCYCH ĆWICZEŃ. 

PAMIĘTAJCIE 2 czerwca wpisuję oceny proponowane. Za każdy film 

lub zdjęcia można dostać dobrą ocenę!!!!! 

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

Jak zawsze pod koniec tygodnia przypominam o ćwiczeniach na świeżym 

powietrzu!!!! 

Spacer, marszobieg , bieg, jazda na rowerze na świeżym powietrzu;-)) 

Na filmie nie jest pokazane pchnięcie piłką lekarską.....tylko " piłką leśną":-) 

Obejrzyjcie film!!! Może jakieś zdjęcia prześlecie, jak daleko rzucacie:-))) 

https://youtu.be/8h2OtaR-Sw4?list=PLBbKNhOCo8W9D1zI8Jg42yP-

s6E56JpHo 
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