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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 11 maja 2020 roku - PONIEDZIAŁEK 

w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym 
szkoły. 

 

Nr. Lekcji 
wg. 

planu 

Przedmiot Temat zajęć Przebieg zajęć: cel, zakres treści, zadania do wykonania Środki dydaktyczne, pomoce do wykorzystania, 
linki do stron edukacyjnych i ćwiczeń 

Nauczyciel 
nadzorujący 

1. GEOGRAFIA  Sprawdzian wiadomości z 
działu „ Krajobrazy Polski” 

Proszę o zalogowanie się na pocztę gmail w poniedziałek 
11.05 o godzinie 10.00. 
Wyślę każdemu arkusz ze sprawdzianem. Odpowiedzi należy 
przysłać do godziny 110.00 na pppawlas8@gmail.com 
Forma odpowiedzi jest dowolna - można uzupełnić arkusz, 
który wyślę, bądź zapisać odpowiedzi w zeszycie i przysłać 
zdjęcie. Można również wysłać maila z odpowiedziami. 

Arkusz z pytaniami Przemysław 
Pawlas 

2. MATEMATYKA Pole równoległoboku. Cel: Uczeń zna pojęcie wysokości i podstawy równoległoboku. Zna 
wzór na obliczanie pola równoległoboku. 
1. Zapisz temat: Pole równoległoboku. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 188 i 189. 

3. Zwróć szczególną uwagę na rysunki równoległoboku i opis (s. 
188). 

4. Wykonaj ustnie ćwiczenie s. 188. 

5. Narysuj w zeszycie równoległobok, zapisz obok wzór na 
obliczanie pola s. 189.   

6. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 3 s. 49. Pamiętaj! Rysunki 
wykonaj ołówkiem i przy pomocy przyrządów. 
7. Oblicz w zeszycie zad. 1 i 2 s. 189.        W obliczeniach zapisz 
wzór, obliczenie            i poprawne jednostki. 

8. Termin wykonania 13.05.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com 

 

 
Podręcznik, zeszyt do matematyki, zeszyt ćwiczeń, 

przyrządy geometryczne. 

 

Anastazja 
Szczygieł 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

S: Środki transport- 
wyrażenia związane z 
podróżowaniem. 

Potrafię zastosować słownictwo związane z podróżowaniem w 
zdaniach 
 
*W zeszycie pod tematem lekcji przepiszę wyrażenia: 
Boat- łódź 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=pppawlas8%40gmail.com&authuser=0
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com


Bus- autobus 
Car- samochód 
Coach- autokar 
Ferry- prom 
Lorry- ciężarówka 
Motorbike- motocykl/motor 
 Plane- samolot 
Train- pociąg 
Tram- tramwaj 
Underground- metro 
Van- furgonetka  
Travel/go by…..-podróżować….(podjemy czym) 
Catch/miss złapać/przegapić np. a train- pociąg 
Get in/ get out of a car- wsiadać/ wysidać z samochodu 
Get on/get off a bus,tram,train,boat,plane,the underground- 
wsiadać/ wysiadać z autobusu, tramwaju, pociągu, łodzi, 
samolotu, metra 
Go on foot- iść pieszo 
Staram się zapamiętać zapisane słowa i wyrażenia! 
*Na podstawie zamieszczonego słownictwa uzupełnię zadania w 
zeszycie ćwiczeń: 
2,4AB,5,6,7/94-95 
W zadaniu 4B musicie przypomnieć sobie stopniowanie 
przymiotników a dokładniej będzie Wam potrzebny stopień 
wyższy. Trzeba tu porównać środki transportu wykorzystując 
przymiotniki z 4A np. 
The train is slower than the plane- pociąg jest wolniejszy niż 
samolot.  
Planes are more exciting than trams. Samoloty są bardziej 
ekscytujące niż tramwaje. Itd. 

4. JĘZYK POLSKI Związki wyrazowe w 
zdaniu. Grupa podmiotu i 
grupa orzeczenia (cd.). 

Cel: Uczeń nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje 
składniowe.  
1.Wiesz już dużo o budowie zdania pojedynczego, związkach 
wyrazowych, szeregach, podmiocie i orzeczeniu.  
2.Wiesz, co to jest: związek główny, związki poboczne, grupa 
podmiotu i grupa orzeczenia. Naucz się tego. 

3. Zrób ćwiczenia 1-3/92-93. Wskazówek szukaj w 
Classroom. 

Podręcznik s. 255-256. 

Zeszyt ćwiczeń od str. 92. 

Classroom. 

Joanna Baran 

5. GODZINA 
WYCHOWAWCZA 

Odpoczynek po lekcji. W 
co się bawić? 

Poznaj sposób na przerwę lub relaks po nauce. Zajrzyj do 
Classroom. 
 

Classroom – godzina wychowawcza. Joanna Baran 



 


