
5c Zadania na 25 – 29 maja 2020 r.   

religia/etyka Kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia 

język polski T: Typy związków wyrazowych cd. Lekcja Teams -wtorek 

T: “W pustyni i w puszczy” - geneza i świat przedstawiony- lekcja Teams-

czwartek 

T: Wędrówka przez pustynię- materiały na Teams w zakładce pliki 

język angielski Lekcja Teams poniedziałek 8.15 “Revision - unit 6”, środa 9.45 “Going 

places – wprowadzenie do unitu 7” 

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 

historia --LEKCJA ON-LINE: piątek 29.05.2020r, godz. 11.00 – 11.30 Microsoft 

Teams, 

T: Sztuka średniowiecza. 

-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 –piątek 29 maja godz.12.00 

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

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

 

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


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 25.05.2020 Temat: Liczby ujemne – ćwiczenia. 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń ćw.  str. 87 i ćw. 5 i 9 str. 88 

26.05.2020 Temat: Dodawanie liczb całkowitych. 

Obejrzyj któryś z filmów:  

https://www.youtube.com/watch?v=TCZUgM6WS64 

https://www.youtube.com/watch?v=oK1aEAVTxFw 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 211, 212. 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń  

Podręcznik zad. 1 str. 213 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 1 str. 89 

28.05.2020 Temat: Ćwiczenia w dodawaniu liczb całkowitych. 

Rozwiąż zeszycie ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 2, 3 str. 89, ćw. 8 str. 90 

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) 

wychowanie 

fizyczne 
Zadania w załączniku 😊 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TCZUgM6WS64
https://www.youtube.com/watch?v=oK1aEAVTxFw
https://www.youtube.com/watch?v=kbpTQ-9Jb1w

