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Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 koło 

j.angielski 

Topic: Zadania egzaminacyjne. 

 

Przeanalizuj poniższe zadania egzaminacyjne i postaraj się je rozwiązać. 

Zadanie 5. (0–3) 

Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.–5.3.), wybierając spośród podanych odpowiedzi 

brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C. 

5.1. X: Can you lend me your magazine? 

Y: _________________________ 

A. Yes, I’m reading it. 

B. Yes, you can take it. 

C. Yes, I saw it in a magazine. 

5.2. X: Could you put your jacket over there? 

Y: _________________________ 

A. I’ll do it in a minute. 

B. How about mine? 

C. Of course you can. 

5.3. X: Excuse me, how do I get to the station, please? 

Y: _________________________ 

X: Thank you. 

A. You can get one right now. 

B. That’s right. Here you are. 

 

messenger 

 

drnprystasz@gmail.com 

drnprystasz@gmail.com
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C. Go straight on, then turn right. 

Zadanie 6. (0–3) 

Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.3.) dobierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B 

albo C. 

6.1. Zgubiłeś(-aś) telefon. Poproś kolegę o możliwość zadzwonienia z jego telefonu. 

A. Can I phone you later? 

B. Can I help you with your phone? 

C. Can I use your phone? 

6.2. Koleżanka wygrała zawody szachowe. Co jej powiesz? 

A. Good luck! 

B. Well done! 

C. Cheer up! 

6.3. Wyjeżdżasz z kolegą na wakacje. Poinformuj go, że kupiłeś bilety na pociąg. 

A. Great, you’ve bought the tickets. 

B. I can buy the tickets if you want. 

C. I’ve already bought the tickets. 

Zadanie 11. (0–3) 

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.–11.3. Zakreśl literę A, B 

albo C. 

Message  

From: Mary Crane 

To: Kasia Kowalik 

Subject: New restaurant 

Hi Kasia, 

I’m so happy you’re coming soon. I hope you’ll like it here in Canterbury. I’ll show 

you all the attractions. The most important news is that my parents 11.1. ____ a new 

restaurant a few weeks ago. It is an English restaurant but there are also 11.2. ____ 
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specialities from other European countries on the menu. I’m sure you will like our fish 

and chips, but if you prefer Italian food, you can also have 11.3. ____ spaghetti you 

have ever had. See you soon. Best wishes, 

Mary 

 

11.1. A. have opened B. opened C. open 

11.2. A. some B. lots C. much 

11.3. A. delicious B. more delicious C. the most delicious 

2 j.niemiecki Temat: Wohin soll ich das tun – ćwiczenia gramatyczne. 

 

NaCoBeZU: 

• znasz nowe słownictwo z działu 5 Alle Wege führen zum Ziel; 

• znasz i umiesz poprawnie zastosować przyimki związane z ruchem i bezruchem, potrafisz wskazać 

gdzie i co kładzie. 

Zachęcam do odsłuchania nowego słownictwa z działu, w tym celu proszę wpisać adres www.docwiczenia.pl , 

a następnie wpisz kod k8vdn3 (słówek uczymy się na pamięć) 

Następnie proszę o wykonanie ćwiczeń 1,2,3 i 4 ze strony 62 i 5,6 ze strony 63. 

Proszę pracę tą potraktować jako pracę własną polegającą na utrwaleniu zdobytych wiadomości. Nie 

przesyłamy zdjęć!!!  

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 

3 biologia Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. 

 

NaCoBeZu: 

• potrafię rozpoznawać zasoby przyrody w aspekcie możliwości ich odnawiania się;  

• umiem wykazać skutki niewłaściwej eksploatacji zasobów;  

• wiem, na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju;  

 

e.gorajszkola@interia.pl 

http://www.docwiczenia.pl/
javascript:void(0);
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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• znam działania prowadzące do poprawy stanu środowiska;  

• potrafię uzasadnić konieczność segregowania odpadów; 

 

Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=JKD2TSPfma8 

 

Na podstawie filmiku i tekstu z podręcznika str.152 – 156 wykonaj co najmniej dwa ćwiczenia spośród 1,2,3,4 

str. 87,89 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 05.05.2020 do godziny 20:00 

4  geografia Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii. 

 

NaCoBeZu: 

• umiem określić położenie Australii i Oceanii na podstawie mapy ogólno geograficznej; 

• potrafię opisać środowisko przyrodnicze, ukształtowanie powierzchni, strefy klimatyczno- roślinne, 

wody powierzchniowe i zbiorniki wód podziemnych w Australii i Oceanii; 

• wiem c oto jest basen artezyjski; 

• znam  endemity w Australii i na wyspach Oceanii; 

 

Obejrzyj dwa filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xkh-mp06b9w 

https://www.youtube.com/watch?v=a1mHrIWncF0 

 

Na podstawie filmików i treści z podręcznika str.152 – 161 wykonaj co najmniej dwa zadania spośród 1,2,3,4, 

str.71,72  w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 05.05.2020 do godziny 20:00 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=JKD2TSPfma8
https://www.youtube.com/watch?v=Xkh-mp06b9w
https://www.youtube.com/watch?v=a1mHrIWncF0
e.gorajszkola@interia.pl
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5 historia Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym było ZOMO; 

• znam konsekwencje pielgrzymki Jana Pawła II do Polski; 

• wiem czym jest skrót SB; 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 202-205 i odpowiedz na pytania: 

1. Czym było ZOMO? 

2. Jakie były konsekwencje pielgrzymki Jana Pawła II do Polski? 

3. Co oznacza skrót SB i czym ono było? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.04.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

discord 

 

 

6 j.angielski Topic: Review – Unit 6. Powtórzenie – Dział 6. 

NaCoBeZU: 

• znam słownictwo (jedzenie); 

• rozpoznaje przymiotniki, rzeczowniki i czasowniki; 

 

W ramach powtórzenia do testu wykonaj co najmniej trzy zadania spośród A,B,D,E,F ze strony 102 w pod-

ręczniku. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. W zadaniu E musisz wpisać słowo w odpowiednią lukę w czasie Past 

Simple lub Past Continuous. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.04.2020 do godziny 20:00. 

 

 

 

messenger 

 

drnprystasz@gmail.com 

7 religia Temat: Niedziela Bożego Miłosierdzia.   

drnprystasz@gmail.com
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Naucz się Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

nauczycielejawty@wp.pl 

8 zaj. z wych Temat: Gdzie kryje się empatia? 

 

Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=4843hJVDmcA&feature=emb_logo 

pomyśl kiedy ostatnio w i jakiej sytuacji wczułeś/łaś się w inną osobą zamiast ją krytykować?  

messenger 

discord 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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). 

 

nauczycielejawty@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=4843hJVDmcA&feature=emb_logo

