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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 10 czerwca 2020 roku - środa 

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. BIOLOGIA Sprawdzian wiadomości z 
działu „Różnorodność 
roślin”. 

 Sprawdzian udostępnię o godz. 10.00. 
Czas pracy - do 30 minut. 
Dokument tekstowy, zdjęcia należy wysłać do godz. 10.30 na 
mail nauczyciela:                                      
maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com 

Sprawdzian wiadomości z działu „Różnorodność 
roślin” -  10 czerwca. 

Classroom - Biologia 

Maryla 
Staszek 

2. MATEMATYKA Objętość figury. 
Jednostki objętości. 

Cel: Uczeń zna pojęcie objętość figury. Zna jednostki objętości.                                                     
1. Zapisz temat: Objętość figury. Jednostki objętości. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 233/234. 
3.  Wykonaj ustnie ćw. A i B s. 233. 
4. Obejrzyj filmik: 
https://pistacja.tv/film/mat00248-objetosc-i-jednostki-objetosci-
wprowadzenie?playlist=510 

5. Zapisz w zeszycie jednostki objętości. 

6. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 - 3 s. 73. 

Podręcznik. 
Zeszyt do matematyki. 
 
https://pistacja.tv/film/mat00248-objetosc-i-
jednostki-objetosci-wprowadzenie?playlist=510 
 

Anastazja 
Szczygieł 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

S: Explorers’ Club- The 
London Eye- reading 
comprehension. 

Obejrzeliście ostatnio filmy wprowadzające do dzisiejszego 
tematu, w którym to skupimy się na jednym z najbardziej 
sławnych obiektów w Londynie-The London Eye. Tym razem nie 
będziemy oglądać a czytać tekst w podręczniku. 
*Na stronie 104 przeczytajcie tekst zwracając uwagę na 
pogrubione na niebiesko słówka (wszystkie z nich są 
przetłumaczone w słowniczku poniżej tekstu) 
*Na podstawie przeczytanego tekstu, wykonajcie zadania z 
zeszytu ćwiczeń strona 102: 
1,2,3 
*Dodatkowo, podsumowując już cały Unit 8 i poznane w nim 
środki transportu, wykonajcie: 
1,2,3/103 w zeszycie ćwiczeń 
 

  Podręcznik 
  Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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4. JĘZYK POLSKI Jak mówić, by być 
dobrze zrozumianym? 

Cel: Uczeń rozumie pojęcie akcent, zna i stosuje reguły 
akcentowania wyrazów. 
1.Przeczytaj na głos informacje w podręczniku s. 346 na temat 
różnic między zapisem a wymową głosek w języku potocznym. 
2.Zapoznaj się z pojęciem akcentu wyrazowego s. 347. Akcent to 
mocniejsze wymówienie sylaby w wyrazie. Zwróć uwagę, że w 
języku polskim akcent pada zazwyczaj na drugą, ale także na 
trzecią i czwartą sylabę od końca.  
3.Zrób kilka wybranych przez siebie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń. 
Pamiętaj, by zapoznawać się z informacjami w ramkach i czytać 
na głos wszystkie teksty z ćwiczeń, by uczyć się prawidłowego 
akcentowania.  
 

Podręcznik s. 345-348 

Zeszyt ćwiczeń s. 108-111 

Joanna Baran 

5. PLASTYKA Polskie zabytki z XII - XVIII 
wieku. 
 

Przed nami czas wakacji , czas wypoczynku, czas odwiedzania 
ciekawych miejsc.  
Zapoznaj się z informacjami na temat zabytków w Polsce s. 66- 
67.  
Pomyśl, które miejsca warto odwiedzić. 
Przygotuj krótką reklamę wybranego zabytku. Format pracy 
dowolny. Możesz zamieścić zdjęcia i najważniejsze informacje. 

 Elżbieta 
Karczewska 



 


