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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 18 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  Przez lądy i oceany 
 

Proszę przeczytać temat lekcji " Przez lądy i oceany", a następnie 
uzupełnić kartę pracy dołączoną do materiału. 
W razie pytań jestem oczywiście dostępny w poniedziałek w 
godzinach 08.00-15.00 
Prace proszę przesłać na pppawlas8@gmail.com do 25.05 

Podręcznik, karta pracy Przemysław 
Pawlas 

2. MATEMATYKA Obliczanie pola trójkąta. Cel: Uczeń umie obliczać pole trójkąta, znając długość podstawy i 
wysokości trójkąta. 
1. Zapisz temat: Obliczanie pola trójkąta. 

2. Obejrzyj filmik, utrwalisz wiadomości. 

 https://pistacja.tv/film/mat00816-pole-trojkata-
zadania?playlist=392 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 6 – 9 s. 55/56. Chętni zad. 10 
s. 56  Pamiętaj! Stosuj wzór na obliczanie pola trójkąta. 

4. Termin wykonania 20.05.2020. 

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

 

 
Zeszyt do matematyki, zeszyt ćwiczeń, przyrządy 
geometryczne. 
 
 
https://pistacja.tv/film/mat00816-pole-trojkata-
zadania?playlist=392 
 

Anastazja 
Szczygieł 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

S: Wyrażenie” to be” 
going to- ćwiczenia 
uzupełniające.   

Utrwalam poznana konstrukcję gramatyczną „to be” going to 
 
*Wykonaj quizy online. UWAGA! Po wejściu w link po prawej 
stronie strony zobaczycie napis EXERCICES 1,2,3 więc mamy 
zawarte tam 3 quizy. Wykonujemy wszystkie trzy. Znajduje się 
tam również zakładka EXPLANATIONS gdzie, oprócz mojej notatki, 
możecie skorzystać z dodatkowych notatek uzupełniających. 
Po wykonaniu naciśnij CHECK ANSWERS i otrzymasz swój wynik. 
https://test-english.com/grammar-points/a1/be-going-to-plans-
predictions/ 
 

Quizy online Małgorzata 
Grzegorczyk 
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Wyślij zdjęcia wykonanych quizów(tylko tą część gdzie jest 
informacja na ile punktów i procent wykonałeś/aś quizy). Staraj 
się zrobić je jak najlepiej. Wyślij tylko te, kiedy uda Ci się uzyskać 
75% i więcej.  
Termin do 20 maja. Margaret.szkola@gmail.com  
 

4. JĘZYK POLSKI Przydawka, czyli 
określenie rzeczownika w 
zdaniu (cd.). 

Cel: Nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje składniowe 
(przydawka). 
1.Wiesz już, że przydawka to jedyna część mowy, która jest 
określeniem rzeczownika. 
2.Dokończ ćwiczenia 5-8/100-101. 
Wykresy 2 i 3 z ćw. 8 przyślij do sprawdzenia. 

Wykresy z ćw. 8 narysuj w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń jest 
za mało miejsca. Wskazówek szukaj rano w Classroom. 

 

Podręcznik s. 272-273. 

Zeszyt. 

Classroom. 

Zeszyt ćwiczeń 98-101. 

Joanna Baran 

5. GODZINA 
WYCHOWAWCZA 

Odpoczynek po lekcji. W 
co się bawić? Część 2 

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

Classroom Joanna Baran 
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