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str. 1 

 

kl. V 
 

 

wtorek 09 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło 

przyrodnicze 

Temat: Ruchy Ziemi. 

  

Obejrzyj  dwa filmy: 

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

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

 

Następnie odpowiedz czy jesteś za,  czy przeciw zmianie czasu zimowego na letni i odwrotnie? 

Odpowiedź uzasadnij. 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat: Objętość prostopadłościanu i sześcianu. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam objętość prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi; 

• stosuję jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=Foe58Vp7S9A 

Zapisz w zeszycie: 

1) Prostopadłościan 

 

 

   c  V = a ∙ b ∙ c 

 

      V - objętość 

           b 

                      a 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=NkJUfHEOFvc
https://www.youtube.com/watch?v=rSiHUAdVRNM
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Foe58Vp7S9A
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2005.05.2020/jawty.szkola@op.pl
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np. 

 

         10 cm 

       V = 4cm ∙ 2cm ∙ 10cm 

           V = 80cm3 

        2 cm   

     4 cm 

 

 

2) Sześcian 

 

 

          a   V = a ∙ a ∙ a  V = a3 

 

       a 

                 a 

 

np.  

 

         3m  V = 3m ∙ 3m ∙ 3m 

     V = 27m3 

       3m   

     3m     

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń dwa dowolne zadania str. 122. 

Jeśli masz ochotę zrób wszystkie zadania str. 122. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.polski Temat: Mitologia na językach. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wymienić postacie z mitologii starożytnej Grecji, z którymi związane są 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

mailto:kl8jawty@wp.pl
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frazeologizmy. 

• potrafię wyjaśnić znaczenie frazeologizmów. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

 

1. Ułóż w zeszycie w porządku alfabetycznym poznane postaci mitologiczne. 

2. Zapoznaj się z infografiką znajdującą się na str. 230-231 w podręczniku. 

3. Uzupełnij tabelę na podstawie infografiki Mitologia na języka ze s. 230–231 oraz dostępnych 

źródeł informacji.  

Frazeologizm Pochodzenie Współczesne znaczenie 

jabłko niezgody Iliada – starożytny epos, 

utwór wierszowany napisany 

przez Homera 

Jabłko dla najpiękniejszej 

zostało rzucone przez boginię 

niezgody Eris. O 

rozstrzygnięciu sporu: która z 

bogiń: Hera, Atena czy 

Afrodyta ma otrzymać jabłko 

decydował Parys. Przekazał 

jabłko Afrodycie w zamian za 

obietnicę poślubienia 

najpiękniejszej kobiety na 

świecie. 

przyczyna konfliktu, powód 

kłótni 

koń trojański   
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nić Ariadny   

paniczny strach   

pięta Achillesa   

w objęciach Morfeusza   

 

4. Ułóż zdania z trzema wybranymi  związkami frazeologicznymi predstawionymi 

     na str. 230 − 231 w podręczniku. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 technika Temat: Tortilla pełna witamin. 

 

NACOBEZU: 

• planuję kolejność i czas realizacji wytworu; 

• prawidłowo organizuję miejsce pracy; 

• dbam o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy; 

• oceniam swoje predyspozycje w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia; 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Proszę wykonać zadanie umieszczone w podręczniku na str.74,75 „Tortilla pełna witamin”  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 12.06.2020 do godziny 20:00. 

5 historia Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów. 

 

NaCoBeZU: 

• znam charakterystykę rządów Kazimierza Jagiellonńczyka; 

• wiem co się działo w 1444 roku pod Warną; 

• znam okoliczności przyłączenia Prus do Polski; 

 

Przeczytaj temat ze strony 216 – 219. Na podstawie tekstu źródłowego str. 218 wykonaj podane pod 

tekstem 2 zadania w zeszycie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 12.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

6 w-f Temat: Nowoczesne formy aktywności fizycznej przy muzyce. 

 

NaCoBeZU: 

• znam  nowoczesne formy aktywności fizycznej przy muzyce wzmacniające i doskonalące 

wydolność organizmu;  

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1JrBqW6sHva4Uxxro4WhrKs9ujIhwOS5G/view?usp=sharing 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

 

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). 

https://drive.google.com/file/d/1JrBqW6sHva4Uxxro4WhrKs9ujIhwOS5G/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl

