
Nauka zdalna 26-30.10.2020 

Język polski 

T 1,2. Cienie i blaski życia- obraz Renuara.  

-Przemyśl-jak rozumiesz znaczenie  związków frazeologicznych : blaski życia czy cienie życia.? 

-Wykonaj ćw. 1 str.63 opisując 1 postać widoczną na obrazie.  

Obraz jest dziełem Renuara - impresjonisty., a impresjonizm to kierunek w sztuce malarskiej XIX i XX 

wieku, wywodzący się z Paryża we Francji. Celem tego kierunku było zapoczątkowanie malarstwa 

powiązanego z naturą , to wyjście z pracowni malarskich w plener. 

-Wyszukaj informacje nt. impresjonizmu w malarstwie polskim i zapiszw zeszycie krótką notatkę.  

 

T 3. Filozofia na co dzień- analiza tekstu ,,Bajki filozoficzne''. 

-Napisz, co to jest (wg. ciebie) radość życia.  

-Przypomnij sobie (z wcześniejszych lekcji), czym jest ,,stoicki spokój''i wykonaj ćw. 4 str. 65.  

DLA CHĘTNYCH: 

-Wykonaj  ćw. 10 str.65. Pamiętaj, odpowiedzi zapisuj całymi zdaniami.  

 

T 4-5. Podróż w czasy renesansu, Jan Kochanowski.  

-Przeczytaj informacje ze str. 66-69.  

-Zapisz krótką notatkę o tej epoce.  

-Wykonaj ćw. 2 str. 69.  

-Zapoznaj się z inf. o życiu J. Kochanowskiego z podręcznika str.70.  

Polecam także YUO TUB:  ,,Twórcy renseansui ich dzieła''-prezentacje historyczne (19IV2017)oraz 

,,J.Kochanowski-Sycyna-gniazdo ojczyste Jana kochanowskiego''(Fine Desing 16 pazdziern. 2012) 

 

Wszystkie zapisy należy wykonać w zeszycie , będą one sprawdzone po powrocie do szkoły .Odesłać 

nauczycielowi należy tylko zadanie DLA CHĘTNYCH do piątku tego tygodnia na adres 

e.wicher@interia. Pl 

 

Matematyka 

T: Rozwiązywanie zadań z procentami. 

• Podręcznik str.95 zad.10,11,16 

T: Obliczanie procentu danej liczby. 

• Obejrzyj film pod takim samym tytułem pana Tomasza Gwiazdy - link  

• Ćwiczenia str.29 zad.1 i 2. 

T: Ćwiczenia w obliczaniu procentu danej liczby. 

• Podręcznik str.73 zad.2,3,6 

T: Obliczanie procentu danej liczby- zadania z wykorzystaniem kalkulatora. 

• Ćwiczenia str.29 zad.3, str.30 zad.4 

Zadań nie odsyłamy , omówimy je i sprawdzimy w przyszłym tygodniu na lekcjach online. 
 

Język angielski 

https://www.youtube.com/watch?v=Quue9x2E88c


1. Topic: Powtórzenie słownictwa z działu „Miejsce zamieszkania” 

➢ Proszę wykonać ćw. 1-5  str. 8 w zeszycie ćwiczeń. 

➢ Dla chętnych: ćw. 6 str. 8 -użyj skanera kodów QR i obejrzyj film wideo. 

2. Topic: „Miejsce zamieszkania”- rozumienie tekstu. 

➢ Wykonaj ćw. 1-4 na str. 9 w zeszycie ćwiczeń. 

3. Topic: „Miejsce zamieszkania”- ćwiczenia. 

➢ W ćwiczeniach na str. 10 wykonaj ćw. 1,2 i 3. 

➢ Obejrzyj film wideo i przypomnij zasady używania czasu Present Simple. 

film wideo- link 

➢ Dla chętnych: ćw. 1 str. 10 w ćwiczeniach- uzupełnij każde zdanie tak, aby zachować 

znaczenie zdania wyjściowego. 

4. Topic: Halloween. 

➢ Proszę o przypomnienie podstawowych zwyczajów oraz typowego  świątecznego słownictwa 

w trakcie rozwiązywania quizu obrazkowego oraz krzyżówki.  

gra językowa nr1 - link 

gra językowa nr2 - link 

Zadania będą sprawdzane i omawiane na lekcjach online w przyszłym tygodniu. 

 

Język niemiecki 

Proszę przepisać do zeszytu słówka z ćw.5 str.36 w podręczniku i je przetłumaczyć. Zastanówcie się 

też nad krótkimi zdaniami, którymi można opisać kolaż ze str.37, wykorzystując poznane dotąd 

słownictwo. Będziemy to ćwiczyć ustnie. 

 

Fizyka 

Temat: Masa a siła ciężkości- rozwiązywanie zadań. 

Na podstawie wiadomości z ostatniej lekcji wiemy już co to masa i jak ją wyznaczyć jak również co to 

siła ciężkości. Poznaliście wzór na jej obliczanie, dzisiaj proszę o zrobienie zadań z podręcznika ze strony 

72 i 73 zadania: 1,2,3,4,5 

Rozwiązania zadań sprawdzimy w przyszłym tygodniu przy łączeniu online. 

 

Historia i Geografia 

• Proszę powtórzyć trzy ostatnie tematy 

 

Muzyka 

Temat: Rodzaje i style muzyki. 

• Zachęcam do wysłuchania: 

- F. Chopin „Walc Des – dur”, 

 - W; Kilar „Krzesany”,  

- Sting „Shape of my heart”. 

 

https://macmillandlaucznia.pl/rep-osm-cz-1/50
https://learningapps.org/4005029
https://learningapps.org/4023527


Plastyka 

Temat: Film jako dziedzina sztuki. 

• Przeczytaj krótką notatkę dotyczącą filmu w podręczniku na str. 28 – 29. 

 

Informatyka i Technika 

• Zadania i ćwiczenia do wykonania znajdziecie na swoim e-mailu 

 

Religia 

• Proszę zapoznać się z prezentacją:  

__PLIK_482__ 

 

Wychowanie fizyczne 

• W bieżącym tygodniu proponujemy skorzystać jeszcze z pogody i w godzinach 

popołudniowych aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu: jazda na rowerze, 

rolkach, hulajnodze, spacery, itp. 

 


