
5c Zadania na 11 - 15 maja 2020 r.   

religia/etyka Kontynuacja zadania z ubiegłego tygodnia. 

Proszę o przesłanie zaległych prac. 

język polski Lekcja online 12.05. godz. 10:00- Temat: Nazywanie rzeczy nie po imieniu, 

lecz po marzeniu. 

Lekcja online 14. 05. godz. 10:00- Temat: Czasem utopce pływają w kropce. 

Temat: Jak napisać dedykację? 

Polecenia w załączniku na stronie internetowej szkoły. 

język 

angielski 

Lekcja online poniedziałek godzina 8.15 Temat: City creatures: Pizza delivery 

dog, środa 9.45 Temat: Past Simple of irregular verbs.Teams 

muzyka Projekt “Dołącz do orkiestry”. Zachęcam do wzięcia udziału i czekam na 

wasze wideo. Pamiętajmy o terminowym odsyłanie zadań i o spotkaniach 

online 

plastyka Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia. Proszę o zaległe prace, czekam do 

17.05, po tym terminie wstawiam ocenę negatywną za każdą brakującą pracę 

bez możliwości skreślenia. Twórczej pracy. 

technika Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia. Proszę o zaległe prace, czekam do 

17.05, po tym terminie wstawiam ocenę negatywną za każdą brakującą pracę 

bez możliwości skreślenia. Twórczej pracy. 

historia T: System feudalny 

-LEKCJA ON-LINE: piątek 15.05.2020r, godz. 11.00 – 11.30 Microsoft 

Teams, 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego (załącznik) 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać (załącznik) 

-film 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 15 maja godz.12.00  

T: Czym charakteryzują się rośliny nagonasienne? 

geografia Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej. 

Przeczytaj w podręczniku str. 113-119. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 

5 i 6 str. 70. 

matematyka 11.05.2020 Temat: Pole rombu. 

Obejrzyj filmy:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wajwv5NRfGw 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Wajwv5NRfGw
https://www.youtube.com/watch?v=EiADATASjYQ


Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 191. 

Przepisz do zeszytu wzór na pole równoległoboku ze strony 191. 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 1 str. 52 

Podręcznik zad. 1 i 2 str. 192  

Lekcja online Teams - poniedziałek 11.05 godz.9.50 

12.05.2020 Temat: Pole trójkąta. 

Obejrzyj filmy:  

https://www.youtube.com/watch?v=VLjOP-KYxZg 

https://www.youtube.com/watch?v=z5ilVTEu3EY 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 193 i 194. 

Przepisz do zeszytu wzór na pole trójkąta ze strony 194. 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 2 str. 53, ćw. 4 str.54, ćw. 6 str. 55 

14.05.2020 Temat: Pole trójkąta – zadania. 

Obejrzyj film:  

https://www.youtube.com/watch?v=nuSuUWHO9jw 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń  

Zeszyt ćwiczeń ćw. 8 str. 55, ćw. 10 str.56 

Podręcznik zad. 1 str. 195 

Lekcja online Teams - czwartek 14.05 godz.8.00 

informatyka Proszę obejrzeć film: https://sp26gd-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/a_bienko_sp26gdynia_pl/EfHKb1dHHDxH

iNM8AWO6ZDYBYNowxwAVAkSNREaLA26SnQ?e=8Cvx0v 

A następnie wykonać prezentację: ”Perły Europy” 

wychowanie 

fizyczne 
Zadania w załączniku 😊 
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