
Praca domowa klasa 5a 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE  

EMAIL NAUCZYCIELA  i.fijalkowska@op.pl 

 

02.06.2020 r.  

Uczniów którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne proszę o wykonanie kart 

pracy wysłanych na ich adresy e- mail. 

 

GEOGRAFIA   EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com   

 

02.06.2020. – przeczytajcie temat 24 w podręczniku „Krajobraz śródziemnomorski”, 

obejrzyjcie na YouTube filmiki o tytule „Krajobraz śródziemnomorski, klasa piąta”.  

Jeżeli ktoś nie odsyłał prac z geografii może oddać do sprawdzenia zeszyt przedmiotowy z 

notatkami, zeszyt należy zostawić w sekretariacie szkoły przy ulicy Pl. Zwycięstwa, zeszyt 

ma być podpisany (imię, nazwisko, klasa). 

 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu  

 

3 czerwca 2020r. 

Revision – powtórzenie wiadomości. 

Wykonajcie Revision Unit 6 lesson 8 zadania 1, 2,  3, 4 i 6.  

Zadanie 5 (tworzenie pytań w czasie Present Simple i Continuous) jest dla chętnych. 

Zadania 1,2,3 dotyczą słownictwa.  W zadaniu 6 należy uzupełnić zdania. Zadania te 

znajdziecie w słowniczku w tabeli English to go. 

W zadaniu 4 należy ułożyć zdania w czasie Present Simple i Present Continuous. Zwróćcie 

uwagę na określenia czasowe, np. now ( czas Present Continuous) never, often, sometimes 

(czas Present Simple). 

Zadanie 4 proszę przesłać na mojego maila. 

 

4 czerwca 2020r. 

It was awesome! – praca z dialogiem. 

Przepiszcie wyrazy z ćwiczenia 1 związane ze szkołą do zeszytu i przetłumaczcie na język 

polski, korzystając ze słowniczka. 

Odsłuchajcie te wyrazy w strefie ucznia Macmillan i powtórzcie kilka razy. Następnie 

posłuchajcie dialogu z ćwiczenia 2 i przeczytajcie głośno. 

Korzystając z tabeli English to go w słowniczku uzupełnijcie zdania w ćwiczeniu 4 (unit 7, 

lesson 1). Przepiszcie do zeszytu i przetłumaczcie na język polski. Odnajdźcie  te zdania w 

dialogu. 

Wykonajcie zadanie 1 i 2 w ćwiczeniówce (unit7, lesson 1). Zadanie 2 dotyczy zdań z 

ćwiczenia 4 w podręczniku. 

 

5 czerwca 2020r. 

Czasownik „być” w czasie przeszłym. 

Przepiszcie odmianę czasownika być do zeszytu. 

Liczba pojedyncza 

I was – ja byłam 

You were – ty byłaś/byłeś 

He was – on był 

She was – ona była 

It was – to/ono było 
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Liczba mnoga 

We were – my byliśmy/byłyśmy 

You were – wy byłyście/byliście 

They were – oni byli /one były 

Czasownik „być” w czasie przeszłym ma dwie formy: was i were. Forma czasownika zależy 

od podmiotu.  

Jeśli po she (ona) jest forma was to także po podmiocie Ania również będzie was. 

Jeśli po they (oni) jest were to po podmiocie my parents (moi rodzice) również będzie were. 

Zadanie 

Uzupełnijcie zdania właściwą formą czasownika być w czasie przeszłym (was, were). 

Tomek …… at school. 

My dog …….sad. 

She ……happy. 

My friends ……. in the lab. 

The apple …… delicious. 

Zapiszcie zdania w zeszycie. Możecie przesłać je na mój adres e-mail, sprawdzę czy 

poprawnie dobieracie czasownik. 

 

MATEMATYKA  EMAIL NAUCZYCIELA   Mat.wir2000@interia.pl  

 

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym. 

01.06.2020-poniedziałek 

Temat: Dzielenie liczb dziesiętnych - ćwiczenia. 

Celem lekcji będzie kształtowanie umiejętności dzielenia liczb dziesiętnych. 

Na początek rozwiąż zadanie 21/str.226/P , a następnie analizujemy treść matematyczną 

zawartą w ramce-str.226/P –Zapamiętaj! 

Aby podzielić liczbę dziesiętną przez: 

0,1 wystarczy przesunąć przecinek w tej liczbie o jedno miejsce w prawo; 

0,01 wystarczy przesunąć przecinek w tej liczbie o dwa  miejsca w prawo; 

0,001 wystarczy przesunąć przecinek w tej liczbie o trzy miejsca w prawo. 

Proszę rozwiązać zadania:22-24/str.227/P oraz 15-16 i Co było na lekcji?/str.65-67/ZĆ. 

Rozwiązania zadań: 15-16 i Co było na lekcji?/str.65-67/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela.    

 

02.06.2020-wtorek 

Temat: Zastosowanie dzielenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych. 

Celem dzisiejszej lekcji jest stosowanie dzielenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań 

tekstowych. Aby utrwalić umiejętność dzielenia liczb dziesiętnych warto rozwiązać zadania 

dotyczące różnych sytuacji praktycznych.  Wykonaj zadania: 25-35/str.227-228/P. 

Wskazówki: 

Zadanie 29 – skorzystaj z takiej zależności, iloraz 18,45m:0,45m – opisuje liczbę odstępów 

między kolejnymi begoniami. W dostrzeżeniu, że liczba odstępów jest o jeden mniejsza od 

liczby begonii, przydatny może być poniższy rysunek: 

B---------------B 

B---------------B---------------B 

B---------------B---------------B---------------B---------------B 

Zadania:31-32 – prowadzą do dzielenia z resztą; 

Zadanie 34 – w tym zadaniu chodzi o najniższy koszt zakupu tej samej masy proszku. 

Rozwiązania zadań: 25-29/str.227/P wyślij na e-mail nauczyciela.    

 

04.06.2020-czwartek 
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Temat: Zastosowanie dzielenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych – 

ćwiczenia. 

Dalej będziemy wykorzystywać dzielenie liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań 

tekstowych. Rozwiąż zadania:17-21 i Co było na lekcji? /str. 67-69/ZĆ 

Zadania utrwalające dla chętnych:1-4/str. 228/P – Co umiem? Rozwiązania zadań: 17-21 i 

Co było na lekcji? /str. 67-69/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela.    

 

05.06.2020-piątek 

Temat: Reguły kolejności wykonywania działań. 

Celem lekcji będzie kształtowanie umiejętności obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych 

i stosowanie reguł kolejności wykonywania działań. Lekcję rozpoczynamy od rozwiązania 

zadania wprowadzającego-str.229/P, które dotyczy wartości wyrażeń  arytmetycznych 

zbudowanych z tych samych liczb i tych samych znaków działań, ale różniących się 

położeniem nawiasów. Następnie analizujemy treść matematyczną zawartą w ramce-str.230/P 

–Zapamiętaj! Rozwiąż zadania:1-5/str.230/P oraz ćwiczenia:1-4 i Co było na lekcji?/str.70-

71/ZĆ Rozwiązania zadań:1-4 i Co było na lekcji?/str.70-71/ZĆ wyślij na e-mail 

nauczyciela.   

  

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA adygas.bio@gmail.com 

 

04.06.2020 (czwartek) 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ,,Rośliny nasienne”. 

Przeczytajcie z podręcznika podsumowanie  działu str. 155-158. Wykonajcie zadania 

,,Sprawdź, co umiesz” ze str. 159 – 161 (16 zadań). Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie i 

prześlijcie. Jest to ostatnia praca z biologii, która będzie oceniona. Przesyłajcie odpowiedzi do 

następnego czwartku. Pozdrawiam Was serdecznie i czekam na Wasze prace. 

 

HISTORIA EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl  

 

01.06.2020 

Dzisiaj Twoje święto! Zrób więc coś, co sprawi Ci przyjemność: idź na spacer, obejrzyj 

ulubiony film itd. Wszystkiego najlepszego! 

 

02.06.2020 

Temat: Gospodarka Polski dzielnicowej 

Zapisz w zeszycie: 

W okresie rozbicia dzielnicowego do Polski zaczęli napływać osadnicy z zachodu, głównie z 

Niemiec. Posługiwali się oni własnym prawem osadniczym, które w Polsce nazwano prawem 

niemieckim. Na prawie niemieckim lokowano (zakładano) nowe miasta i wsie. Dzięki temu 

nastąpił ogromny postęp w gospodarce ziem polskich: lasy zamieniano na pola uprawne, 

wprowadzono nowe narzędzia i urządzenia, a także nową metodę uprawy - trójpolówkę. 

Napisz w zeszycie co to jest trójpolówka, wykonaj zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń i prześlij z 

notatką do sprawdzenia. 

Dla lepszego zrozumienia przeczytaj informacje z podręcznika, s. 182 i część s. 183. 

 

TECHNIKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl    

 

01-05.06.2020r. 

Temat: Piasek i glina, czyli o szkle i ceramice. 

Przeczytaj temat z podręcznika. 
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RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  bednarczyk.alicja7@gmail.com 

 

02.06.20. (wtorek) 

Katecheza 48 – Eucharystia pokarmem dla ludzi. 

Przeczytaj temat z katechizmu (str. 112, 113). 

Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się jaki sakrament został zapowiedziany przez cudowne 

rozmnożenie chleba (ćwiczeniówka str. 98 ćw. 1).Zrób zdjęcie wykonanego ćwiczenia i 

wyślij na adres: bednarczyk.alicja7@gmail.com 

Uwaga! Proszę uczniów, którzy tego jeszcze nie uczynili o przesłanie zaległych prac. 

 

05.06.20. (piątek) 

Katecheza 49 – Jezus ucisza burzę na jeziorze. 

Zapoznaj się z tematem (katechizm str.114, 115). 

Zilustruj cudowne uciszenie burzy na jeziorze – ćw. 4  (ćwiczeniówka str. 101). 

 

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com 

 

Środa 03.06.2020 

Temat: Nad błękitną wodą „Akwarium”. 

Napisz notatkę co to jest muzyka ilustracyjna. 

Posłuchaj utworu C. Saint- Saënsa: „Karnawał zwierząt” lub „Słoń i łabędź” również 

posłuchaj „Wesoły żeglarz” oraz Manuela de Falla „Taniec ognia”- zatańcz z kamieniami do 

zabawy muzycznej budzimy kamienie. 

 

PLASTYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com 

 

Czwartek 04.06.2020 

Temat: Antyczne pomniki, pomniki konne, stadiony i ich współczesne interpretacje. „Projekt 

pomnika”, „Projekt plenerowej sceny teatralnej”, „Kolorowy stadion”. 

Wykonaj pracę na wybrany temat techniką dowolną, format pracy A4.  

Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. 

 

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ  m.kominek3@gmail.com 

 

Wtorek 02.06.2020 

Temat: Dlaczego uprawiamy sport?  

Napisz notatkę na ten temat i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. 

 

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com 

 

05.06.2020r.  

Temat: Poznaj Europę. 

1. Przeczytaj temat 27 ze str. 121 – 122 

2. W miarę możliwości wykonaj zad. 1 i 2. Cała instrukcja (krok po kroku) w podręczniku. 

 

JĘZYK POLSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  jbroda026@gmail.com 

 

01.06.2020   
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Temat:  Postawić wszystko na jedną kartę - ,,W osiemdziesiąt dni dookoła świata” 

(fragment) J. Verne. 

Przeczytaj dokładanie tekst ,,W osiemdziesiąt dni dookoła świata” i przypisy na marginesach, 

str. 282 podręcznik do literatury.  

Wykonaj w zeszycie polecenie 1, str. 286. 

Zapisz w zeszycie odpowiedź do polecenia 2, str. 286 

Fileas Fogg - ,,Anglik w każdym calu”; opanowany, dokładny, skrupulatny, powściągliwy, 

konkretny, tajemniczy, dyskretny, perfekcjonista, dżentelmen; nie okazuje uczuć, codziennie 

o 17.00 pije herbatę; osobliwy; był skrytym i małomównym samotnikiem; jednak jego pasje 

zaskakiwały bywalców klubu; dobrze znał się na mapie; chętnie zabierał glos w sprawie 

zaginionych podróżników; był ciekawy świata; znał jego odległe zakątki. 

perfekcjonista – osoba, która chce wykonywać wszystko doskonale. 

ze stoickim spokojem – spokojnie, rozważnie, bez zdenerwowania. 

dżentelmen – mężczyzna dobrze wychowany, uprzejmy, taktowny, umiejący się zachować w 

każdej sytuacji, wytwornie ubrany. 

osobliwy – szczególny, wyjątkowy, nadzwyczajny, niezwykły, zadziwiający, dziwaczny 

Zapisz odpowiedź do polecenia 3, str. 286 

Stuart- członek klubu ,,Reforma”, partner do gry w karty; 

Cromarty – generał, podróżował z Foggiem pociągiem; 

konduktor – przechodząc obok pociągu, oznajmił, ze to koniec trasy; 

kapłan – jeden z trzech opiekunów świątyni, którzy usiłowali zatrzymać Obieżyświata za 

niestosowne zachowanie; 

Obieżyświat – służący Fogga, który wyruszył razem z nim w podróż. 

Zapisz w definicje: postacie epizodyczne, powieść podróżnicza , str. 287 podręcznik do 

literatury. 

Wykonaj w zeszycie polecenie 4, 5 lub 8, str. 287 podręcznik do literatury. Prześlij do 

sprawdzenia. 

 

 02.06.2020  

Temat: Do odważnych świat należy. Sprawozdanie. 

Przeczytaj uważnie tekst ,,Przez świat na rowerach w dwa lata” (frag.) i przypisy na 

marginesie, str. 288 podręcznik do literatury. 

Wykonaj w zeszycie polecenia 1, 3,str. 292, 293. 

Zapisz w zeszycie odpowiedź do polecenia 5, str. 293. 

1. Przygotowania. 

2. Rozpoczęcie pokazów: 

a) Wyścigi. 

b) Inscenizowane bitwy. 

c) Popisy akrobatyczne. 

3. Przejażdżka na wielbłądach. 

Wykonaj w zeszycie polecenia 8,9, str. 294. 

Zapisz w zeszycie odpowiedź do polecenia 11, str. 294. 

Wyrazy bliskoznaczne do słów: 

wycieczka – wyprawa, wędrówka, podróż, ekspedycja, eskapada, wypad, wyjazd; 

podróżować – wędrować, zwiedzać, jechać, podążać, przemieszczać się, iść ( na wycieczkę). 

Przeczytaj dokładnie Rady dla piszących sprawozdanie (str. 294) i sporządź notatkę do 

zeszytu. 

Wykonaj polecenie 12, str. 294. Prześlij do sprawdzenia. 

 

03.06.2020       



Temat:  Słowniki języka polskiego i wyrazów obcych. 

Przypomnij wiadomości str. 149 ( podręcznik do nauki o języku) i zapisz notatkę do zeszytu. 

Przeczytaj zapamiętaj str. 151(podręcznik do nauki o języku) i zapisz notatkę do zeszytu. 

Wykonaj ćw. 3,4,5, 7,8,9, str. 149-152 podręcznik do nauki o języku. 

Wykonaj ćw. 1,2, 4,str. 43, 44 zeszyt ćwiczeń. 

 

04.06.2020           

Temat: Jak cię widzą, tak cię piszą – frazeologizmy. 

Zapisz i zapamiętaj definicję: związek frazeologiczny, str. 154 podręcznik do nauki o języku. 

Wykonaj w zeszycie ćw. 2, 3,4,5,6, 7, str. 153-156. Prześlij do sprawdzenia. 

Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5, str. 45-46.  

 

05.06.2020           

Temat: Pójdź po rozum do głowy, ze słownikiem zacznij rozmowy. Słownik 

frazeologiczny. 

Przeczytaj i zapisz w zeszycie definicję: słownik frazeologiczny, str. 159 podręcznik do 

nauki o języku. 

Wykonaj ćw. 3, 4,5,6,str. 159-161 podręcznik do nauki o języku. Prześlij do 

sprawdzenia. 

Wykonaj ćw. 1,2,4, str. 47-48 . Dla chętnych: ćw. 5,6,7,8, str. 48-49 – prześlij do 

sprawdzenia. 

Ważne: w dniu 8 czerwca rozpoczynamy omawianie lektury ,,Szatan z siódmej klasy”. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  iwona.giem65@gmail.com    

 

Kontynuujemy test sprawności fizycznej K. Zuchory – prowadzimy dokumentację, 

przesyłamy zdjęcie lub informację na mail nauczyciela. 

Wybierz jedną z podanych dyscyplin sportowych i przygotuj do niej zestaw ćwiczeń. 

Do wybranej gry zespołowej wyszukaj 5 ćwiczeń utrwalających technikę i taktykę gry: 

- mini-siatkówka; 

- mini-koszykówka; 

- mini-piłka ręczna; 

- mini-piłka nożna. 

Ćwiczenia gimnastyczne – jedno z poleceń do wyboru: 

- 5 ćwiczeń z elementami relaksacji; 

- zestaw ćwiczeń przy muzyce  z elementami aerobiku (film); 

- piramidy – 3 przykłady (bardzo proste), 

- 5 ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała. 

Lekka atletyka – tor przeszkód kształtujący poszczególne cechy motoryczne: siłę,        

zwinność, szybkość, moc. 

Gry i zabawy z elementem rywalizacji – 5 zabaw. 

Zestaw ćwiczeń w formie pisemnej lub filmu wysyłacie do 10.06.2020r. Można go 

przygotować indywidualnie lub w grupach do trzech osób. Praca ta będzie brana pod uwagę 

przy wystawianiu oceny końcowej. 
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