
5c 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 

08.06 – oddawanie podręczników do biblioteki (godz.8.00 – 11.00) 

religia/etyka Kontynuacja tematu z ostatniego tygodnia 

język polski T: Zdania złożone współrzędnie. Zajęcia na Teams 9.06.20 r. 

T: Jak cię widzą, tak cię piszą. Frazeologizmy.  

T: Odmiany polszczyzny. 

Zadania na Teams w zakładce pliki. 

język 

angielski 

Poniedziałek 8.06 “Elena didn’t sleep well- a video story”, 10.06 “Past Simple – 

przeczenia. Wprowadzenie, słownictwo”, 15.06 “City creatures – Roman 

experience” 

muzyka Powtórzenie wiadomości. Konsultacje w Teams 

plastyka zajęcia online Teams o 11.00 

technika zajęcia online Teams o 11.30 

historia --LEKCJA ON-LINE: piątek 19.06.2020r, godz. 11.00 – 11.30 Microsoft 

Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego:  

T: Panowanie Bolesława Chrobrego oraz upadek i odbudowa państwa 

pierwszych Piastów.   

T: Rządy Bolesława Krzywoustego. Społeczeństwo w czasach pierwszych 

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.12.00 

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 8.06.2020 Temat: Prostopadłościany i sześciany. 

Obejrzyj film:  

https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk 

Zapoznaj się z przykładami 

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/prostopadloscian-i-

szescian,oid,1979 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń  

Zeszyt ćwiczeń ćw. 2 str. 65, ćw. 3 str. 66, ćw. str. 67 

9.06.2020 Temat: Siatki graniastosłupów prostych. 

Obejrzyj film:  

https://www.youtube.com/watch?v=n9mjsWAmbQM 

https://www.youtube.com/watch?v=PbpoXxkLUE4 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń ćw. str. 69, 70 

15.06.2020 Temat: Obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego. 

Obejrzyj filmy:  

https://www.youtube.com/watch?v=kUhMThSB2D8 

https://www.youtube.com/watch?v=dZRBkup2lcU&t=418s 

Zapoznaj się z przykładami 

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

graniastoslupa,oid,1985 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 6 str. 72, ćw. str. 71 

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 
Zadania w załączniku 😊 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/prostopadloscian-i-szescian,oid,1979
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/prostopadloscian-i-szescian,oid,1979
https://www.youtube.com/watch?v=n9mjsWAmbQM
https://www.youtube.com/watch?v=PbpoXxkLUE4
https://www.youtube.com/watch?v=kUhMThSB2D8
https://www.youtube.com/watch?v=dZRBkup2lcU&t=418s
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/pole-powierzchni-graniastoslupa,oid,1985
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/pole-powierzchni-graniastoslupa,oid,1985

