
5a Zadania na 8 – 10 czerwca 2020 r.  

Zadania na 15 i 19 czerwca 2020 r.  

11 i 12 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych 

16 – 18.06 – egzamin, klasy 4 – 7 dni wolne od zajęć dydaktycznych 

religia/etyka Kontynuacja tematu z ostatniego tygodnia. 

język polski 08.06-poniedziałek; Teams, lekcja online 11.00-11.30;  

T: Pocztówka z wakacji. 

10.06-środa; materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce 

notatki z zajęć lub biblioteka zawartości;  

T: Rym i rytm w służbie wiersza.  

15.06-poniedziałek; Teams, lekcja online 11.00-11.30;  

T: Związki wyrazowe w zdaniu. 

język 

angielski 

09.06-wtorek; Teams, lekcja online 8.00-8.30 

T: Transport nouns. 

10.06-środa; Teams, lekcja online 8.00-8.30 

T: Past Simple-negative 

język 

francuski 

Grupa p.Wysokińskiej 

Podręcznik: 2/45, 1b-2b/50; Zeszyt ćwiczeń: 4-5/38 

Lekcje online 8.06 i 15.06 odwołane z powodu matury. 

Grupa K.Styp-Rekowskiej 

8.06. Lekcja on-line na Teams godz.8.00 

Grupa p. Lenkiewicz 

08.06 - NIE MA lekcji online 

15.06 - lekcja na Teams o godz. 08:00 

 

Dwa pliki do ściągnięcia: jeden to ćwiczenia na odmianę czasowników, a 

drugi : “Qu’est- ce qu’il y sur la table?” to ćwiczenie mające na celu naukę i 

utrwalenie słownictwa z zakresu : żywność” zalecam pracę ze słownikiem. W 

ćwiczeniu należy określić co znajduje się na stole na obrazku 1 a co na stole 

na obrazku 2. 

muzyka Powtórzenie wiadomości. Konsultacje w Teams 

plastyka zajęcia online Teams, 8.10 o 9.00 

technika zajęcia online Teams 8.10 o 9.30 



historia -LEKCJA ON-LINE: środa 10.06.2020r, godz. 11.00 – 11.30 Microsoft 

Teams, 

T: Polska za czasów ostatnich Piastów.  

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego, 

-ciekawostki, które warto znać 

-filmy, które warto zobaczyć,  

-quiz dla chętnych. 

biologia Lekcja online Teams –piątek 19 czerwca godz.13.00 

T: Do czego można wykorzystać pyłki roślin? - znaczenie roślin 

okrytonasiennych. 

 (!!! Dzień wcześniej przeczytaj temat w podręczniku str.148-153 !!!) 

geografia Krajobraz tajgi i tundry. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 6 str. 86. 

matematyka Lekcja onlina Teams – wt godz. 11 (09.06) 

Materiały w załączniku  

informatyka Lekcja online: Wirtualne wędrówki Zwiedzanie miast i tłumaczenie 

obcojęzycznych słów w internecie z użyciem urządzeń mobilnych lub 

komputera – usługa Google Street View i aplikacja Tłumacz Google 

wychowanie 

fizyczne 
Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

CHŁOPCY😊 

Joga na dobry początek dnia. 

https://youtu.be/xXVca9K_ed8 

Trening mięśni głębokich. 

https://youtu.be/PP2c5F4uVyI 

Trochę teorii na temat mięśni głębokich naszego ciała. 

https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/abc-cwiczen/miesnie-

glebokie-jak-cwiczyc-miesnie-glebokie-aa-mKtd-oboH-Eua6.html 

Wzmacnianie mięśni brzucha 

https://youtu.be/Psn8o7wQHy8 

Na zewnątrz:  

- bieg 50m,60m  

-bieg 600m,800m 

język 

kaszubski 

Materiały w załączniku 
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