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piątek 05 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: Knowledge checking worksheet – Unit 8. Karta pracy sprawdzająca wiedzę z 8 rozdziału. 

 

Poniżej jest karta pracy z rozdziału 8, która sprawdzi Twoją wiedzę. Rozwiąż ją samodzielnie do 

godziny 18. Możesz odesłać uzupełniony plik albo zrobić zdjęcie jak już skończysz. Jeżeli nie masz 

takich możliwości, rozwiąż to na zwykłej kartce i prześlij zdjęcia. Powodzenia! Good luck! 

 

Unit 8 worksheet 

 

Przeczytaj poniższy tekst i wpisz T (True) obok zdań prawdziwych, F (False) obok zdań 

fałszywych i DS (Doesn’t Say) obok zdań, o których nie ma informacji w tekście. 

 

Dear Ann, 

I have got some incredible news. You won’t believe where I am going to spend my summer holidays 

this year – in the sunny Bahamas! 

My holiday begins at the end of June, and I am spending it with my aunt Jessica and her new friend 

Tom. 

First, I am going to fly to Miami. I am going to do this part of the journey alone, without my parents. 

My aunt is going to wait for me in Miami. We are going to spend only one night there, but we are 

planning to do a quick shopping trip while we’re there. 

Then, on the next day, we are going to fly to Bimini Island, which is in the Bahamas. The flight is 

going to be very short, only 30 minutes. Because the airport on Bimini is very small, I am not going to 
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travel by a big passenger plane, but on a small plane, which is only for up to six people. 

On Bimini, we are not going to stay in a hotel or on a campsite. We are going to live on a small boat 

with a few other tourists, Captain Geoffrey and his two children: Andrea and Alan. There will also be a 

cook called Lisa. 

We are going to spend 6 nights on the boat and I think we will have a lot of fun.  First of all, we are 

going to swim with dolphins in the sea every day. We are also going to snorkel, windsurf and, of 

course, relax. Every evening, we are going to have a barbeque on the beach. We are going to eat a lot 

fish and seafood, as well as some tropical fruit. Yummy! 

I hope the weather will be great. I am going to take a lot of photos and I can’t wait to show them to 

you. 

What are your holiday plans, Ann? Write back soon! 

Yours, 

Martin 

 

1      Martin is going to spend his holidays with his parents.     F 

2      The flight from Miami to Bimini isn’t a long one.             

3      The plane  to Bimini is not going to be a small one.          

4      Martin is going to stay on a boat during his holidays.        

5      Lisa is Geoffrey’s wife.                                                       

6      Martin does not like tropical fruit.          

 

W zdaniach 1–6 podkreśl poprawne odpowiedzi. 

 

1      Travelling by boat or ferry makes me feel sick / slow. 

 

2      You should get off / out of the bus at the seventh bus stop. 

 



Lekcje kl. 5 – 05.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 3 

 

3      Will all passengers to Kraków get by / on the bus now, please as we are leaving in ten minutes. 

 

4      Children in many parts of Africa go to school on foot / legs. They have to walk between 8-12 km 

every day. 

 

5      We missed / caught our plane because we were 40 minutes late. 

 

6      Ann often goes to school by / on tram because it is both comfortable and friendly to the 

environment.     

 

Zdecyduj, czy zdania 1–6 są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz T (True) lub F (False). 

 

1      Lorries are like big cars which transport different things.     T 

 

2      A van is faster than a plane.                                                   

 

3      Riding a bike is more tiring than riding a motorbike.            

 

4      A desert is a green place that is full of plants and trees.        

 

5      A ferry is bigger than a boat.                                                 

 

6      Trams usually travel underground.                                        

 

Z podanych wyrazów utwórz poprawne zdania z to be going to. Rozpocznij każde zdanie od sło-

wa zapisanego dużą literą. 
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1      in the forest / going to / We / have a picnic / are 

 

We are going to have a picnic in the forest. 

 

2      Alex / visit a museum / Is / today / going to 

 

___________________________________________________________________ 

3      at the weekend / I / am / have a rest / going to 

 

___________________________________________________________________ 

 

4      today / Are / going to / they / eat out 

 

___________________________________________________________________ 

 

5      are not / The children / today / see a show / going to 

 

___________________________________________________________________ 

 

6      is / Who / going to / this Saturday / visit a gallery 

 

___________________________________________________________________ 

                          

2 matematyka Temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego. 

 

NaCoBeZU: 

• stosuję jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2
, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie ob-
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liczeń); 

• obliczam pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0 

 

Zapisz w zeszycie: 

Pole powierzchni graniastosłupa to suma pól wszystkich jego ścian, czyli suma pól dwóch podstaw i 

pól ścian bocznych 

  

  Pc = 2∙ Pp + Pb  Pc - pole całkowite 

      Pp - pole podstawy  

      Pb  - pole powierzchni bocznej  

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 5 str. 119. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 religia Temat: Kościół drogą Boga do człowieka. 

 

Jesteś częścią wspólnoty Kościoła. Napisz, co dla Ciebie to oznacza? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

4 muzyka Temat: Muzyka na telefonie cz. 2 – rozczytujemy nuty. 

 

NaCoBeZU: 

• znam oprogramowanie do grania na pianinie na telefonie; 

• wiem jak zagrać melodię z elementami bemoli i krzyżyków; 
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Jeśli to możliwe zainstaluj na telefonie ze sklepu play aplikację „Perfect Piano”. Na podstawie 

podpisanych na poprzedniej lekcji nut spróbuj zagrać 3 pierwsze takty ze strony 146. Pracę będziesz 

kontynuował na kolejnej lekcji.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 06.06.2020 do godziny 20:00. 

5 plastyka Temat: : Układy form w naturze. 

 

NaCoBeZU: 

• podaję przykłady różnych form w naturze; 

• wykonuję pracę plastyczną inspirowaną formami naturalnymi;  

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na str.63. Wykonaj pracę plastyczną inspirując się podanymi 

przykładami. Wykonaj w dowolnej technice.  
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Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

6 j.polski Temat: Dramat w przestworzach. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię czytać ze zrozumieniem. 

• wiem, kim byli bohaterowie mitu. 

• potrafię ocenić postępowanie bohaterów mitu. 

 

1. Przeczytaj Mit o Dedalu i Ikarze na str. 232-235 w podręczniku. 

2. Obejrzyj filmik: 

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

3. Przerysuj tabelkę do zeszytu i wykonaj zgodnie z poleceniem. 

Ponumeruj punkty planu wydarzeń zgodnie z kolejnością chronologiczną. Następnie przekształć 

zdania w równoważniki zdań. 

Numer Zdanie Równoważnik zdania 

 

Dedal konstruuje skrzydła. 

 

 
Ojciec poucza syna przed 

odlotem. 
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Dedal buduje labirynt. 

 

 
Minos rozmawia z Dedalem  

o swoich kłopotach związanych z 

Minotaurem. 

 

 

Dedal marzy o powrocie do Aten. 

 

 

Ikar jest zafascynowany lotem. 

 

 

Syn Dedala tragicznie ginie. 

 

 

4. Wykonaj zadanie w zeszycie: 

Uzupełnij tabelę nazwami cech odpowiadających podanym zachowaniom bohaterów 

mitologicznych. 

Dedal 

Informacje o bohaterze Cechy 
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Był autorem wielu wynalazków.  

Dokładnie i z pełnym zaangażowaniem wykonywał 

swoją pracę. 

 

Przewidział niebezpieczeństwa związane z lotem.  

Zdecydował się na lot mimo związanych z nim 

niebezpieczeństw. 

 

Ikar 

Informacje o bohaterze Cechy 

Nikomu nie powiedział o planie ucieczki – dochował 

tajemnicy. 

 

Nie posłuchał przestróg ojca. 

 

 

Nie przejął się niebezpieczeństwami związanymi z 

lotem. 

 

Był tak zachwycony lotem, że zupełnie zapomniał o 

niebezpieczeństwie. 

 

 

Do podanych przymiotników dopisz wyrazy bliskoznaczne. Następnie połącz nazwy cech z 
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odpowiednimi imionami bohaterów mitologicznych. 

 

pomysłowy –  ________________________  •  

mądry –  ________________________• • Dedal  

lekkomyślny –  ________________________•   

nieposłuszny –  ________________________•   

rozważny –  ________________________• • Ikar  

dokładny –  ________________________  •  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 

 


