
Zalecenia dla uczniów klasy Va 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

6.04.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

Do zeszytu piszemy: 

Lesson 

Topic: Agata and friends 

take the first left – skręc w pierwszą ulicę w lewo 

a prison – więzienie 

a great tour guide – wspaniały przewodnik 

follow – śledzić kogoś, iśc za kimś 

go round in circles - krążyć w kółko 

 

Podręcznik 

Ex 1 p. 76 wysłuchaj nagrania 2.41 

Ex 2 p. 76 Poukładaj wydarzenia według kolejności (do odesłania zdjęcie) 

Ex 4 p. 76 Dopasuj frazy do ich tłumaczeń (do odesłania zdjęcie) 

Zeszyt ćwiczeń 

Ex 1,2 p 33 (do odesłania zdjęcie) 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 5a angielski 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

 

 

MATEMATYKA 

 

Proszę zapoznać się z wideolekcjami, zadania w „Matlandii” zostaną udostępnione po 

świętach. 

 

Temat 1: Pole trójkąta (str. 193 – podręcznik) 

https://pistacja.tv/film/mat00239-wyprowadzenie-wzoru-na-pole-trojkata?playlist=392 

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

https://pistacja.tv/film/mat00819-pole-trojkata-zadania-tekstowe?playlist=392 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 

życzę Wam, drodzy uczniowie, 

mailto:szkola1rudnik@gmail.com
https://pistacja.tv/film/mat00239-wyprowadzenie-wzoru-na-pole-trojkata?playlist=392
https://pistacja.tv/film/mat00816-pole-trojkata-zadania?playlist=392
https://pistacja.tv/film/mat00819-pole-trojkata-zadania-tekstowe?playlist=392


aby te święta wniosły do Waszych serc 

wiosenną radość i świeżość, 

pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję. 

 

 

BIOLOGIA 

Temat  

Data: 06.04.2020 
 

T: Liść – wytwórnia 
pokarmu. Podsumowanie 
wiadomości o budowie 
rośliny 

Cele zajęć : 
Nauczysz się 

 opisywać budowę liścia i jego rolę w roślinie; 
 rozpoznawać różne kształty liści; 
 rozpoznawać przystosowania liści do różnych 

warunków życia i pełnienia rozmaitych funkcji; 
 wyjaśniać, jak rośliny transportują wodę; 
 wyjaśniać, na czym polega transpiracja. 

Zapoznaj się tematem – podręcznik str. 106 – 109 oraz 
przeczytaj podsumowanie  

Notatka do zeszytu  

Funkcje liścia: 
- wytwarzanie substancji pokarmowych podczas fotosyntezy, 
- wymiana gazowa 
- parowanie wody z rośliny 
 

Przekształcenia liści: 
- liście czepne ( groch), spichrzowe ( cebula), ciernie 
(kaktusy), liście pułapkowe ( dzbanecznik) 

Liście ogonkowe- składają się z blaszki liściowej, ogonka 
liściowego i nasady liścia 

Liście siedzące – nie mają ogonka liściowego. Blaszka liściowa 
łączy się u nich bezpośrednio z nasadą liścia  

Liście pojedyncze- mają  jedną blaszkę liściową ( lipa) 

Liście złożone – posiadają kilka blaszek osadzonych na 
wspólnym ogonku ( kasztanowiec) 

Pod tym likiem znajdziesz dodatkowe informacje do lekcji i 
zdjęcia – zachęcam do przeczytania  



https://epodreczniki.pl/a/lisc/D10Bcl5mN  

Wykonaj w zeszycie  zad 1, 3 z podręcznika str. 109 oraz z 
ćwiczeń zad 3 ze strony 74 i  1 i 2 str. 77 ( zadania przepisz 
do zeszytu) 

WYKONANE ZADANIA ODEŚLIJ W FORMIE ZDJĘCIA TERMIN 
10.04.2020 ( MOŻNA OCZYWIŚCIE ODESŁAĆ WCZEŚNIEJ)  
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