
KLASA V a (Piotr Świąder) 
 
Język polski (Katarzyna Dąbkowska) 
Drodzy Uczniowie, 
przekazuję Wam zestaw zadań (z podręcznika) i ćwiczeń, które należy wykonać w okresie Waszej 
nieobecności na zajęciach. Mam nadzieję, że nie są one zbyt trudne i poradzicie sobie. Wszystkie 
zadania zostaną sprawdzone i ocenione zaraz po powrocie do szkoły. Powodzenia! 

1. Ćwiczenia: str.83-84, ćw. 1-5 
2. Przeczytać wiersz L. Staffa ze str. 216 (P), zad. 2 str. 217 (P) 
3. Przeczytać „Bajkę” H. Sienkiewicza ze str. 218 (P), zad. 1 oraz 3b str. 219 (P) 
4. Zapoznać się z zasadami pisowni wyrazów z rz, ż, ch, h, (podręcznik, str. 221 – niebieska 

ramka) 
5. Ćwiczenia: str. 85-87, ćw. 1-6 
6. Ćwiczenia: str. 88-90, ćw. 1-5 

 
Plastyka (Aneta Domaradzka) 
Wykonanie pracy dowolnej w wybranej technice plastycznej (ołówki, kredki, pastele, farby). 
 
Muzyka (Beata Klyszcz) 
Powtórzyć poznane polskie tańce narodowe- polonez, krakowiak-ich cechy. Przeczytać o mazurze, 
oberku i kujawiaku-posłuchać przykładów muzycznych na yt.  
 
Historia (Agnieszka Michalik) 
ćwiczenia do wykonania: 
1 s. 52, 2 s. 53, 1 s. 55, 3 s. 57 
 
Matematyka (Renata Wróbel) 
Tematy do opracowania: 

1. Różne sposoby zapisywania długości i masy podręcznik str. 148 ćwiczenia str. 82 
2. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych podręcznik str. 151, ćwiczenia str.84 

Podczas nauki można skorzystać z  filmów edukacyjnych, dostępnych na portalu 
internetowym pistacja.tv 
 
Język angielski (Monika Pagacz) 
str. 55/ ćw. 7,8 
str. 57/ćw. 5,6 
str. 62/ ćw. 1,2,3 
słownictwo rozdział 4 
Kacper ćwiczenia na stronie www.ang.pl 
 
Informatyka (Piotr Świąder) 
Temat: Wyszukiwanie informacji w sieci i ich przetwarzanie. 
Zadanie: wyszukiwanie portalów edukacyjnych z różnych przedmiotów i przesyłanie linków do nich 
innym kolegom i nauczyciela na wskazane skrzynki email (stosowane podczas zajęć). 
 
Technika (Blandyna Porąbka) 

1. Dokładnie przeanalizować podane notatki z ostatniej lekcji. 
2. W miarę możliwości skończyć haft. 
3. Odpowiedzieć na pytania: 

- Do jakich włókien zaliczamy bawełnę? 
-  W jakiej temperaturze pierzemy bieliznę z bawełny lub bluzkę bawełnianą ? ( niska/wysoka) 
- Co to jest kolumienko w dzianinie? 

https://pistacja.tv/
http://www.ang.pl/


- Z czego składa się dzianina? 
- Z czego składa się tkanina? 
-  Wymień ubrania wykonane z dzianiny. 
- Wymień ubrania wykonane z tkaniny. 
-  Jakie wytwory wykonaliśmy na technice? 
-  Z jakich materiałów były wykonane nasze wytwory?  
- W jaki sposób łączyliśmy poszczególne elementy? 
- jakie nitki stosowaliśmy dotychczas na technice? 
 
Następne zadanie zostanie podane za tydzień. 
 
W razie pytań proszę o kontakt –  klasa-technika@wp.pl 

Geografia (Michał Urbaniak) 
1. Wykonanie krótkiej prezentacji na temat bogactw naturalnych Wyżyn Polskich 

(Wyżyny śląskiej, Krakowsko-częstochowskiej, Lubelskiej) 
Co powinno się znaleźć: 
- kiedy powstały , z czego oraz do czego mogą służyć zasoby węgla 
- kiedy powstały z czego oraz do czego mogą służyć skały wapienne 
- informacje krótkie o czarnoziemach. 

2. Wykonanie karty pracy nr 16 na podstawie dostępnych źródeł. 
 
Biologia (Barbara Celary) 
Zalecenia do samodzielnej nauki dla uczniów: 
Należy czytać treści zawarte w podręcznikach następnie uzupełniać zeszyty ćwiczeń w zakresie 
poniżej wymienionych działów. Proponuję korzystać ze strony internetowej: https://epodręcznik 
dział IV 
 


