
Zalecenia dla uczniów klasy Vb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

15.06.2020 

BIOLOGIA 

Temat: Utrwalenie  wiadomości z działu: ”Tkanki i organy roślinne”   

Utrwal wiadomości z działu - ”Tkanki i organy roślinne”. 

 Przeczytaj informacje zawarte w poniższych linkach. Oglądnij zdjęcia i filmiki. 

https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/D1TQ3F9Cj 

Tkanka  - to grupa komórek o podobnym pochodzeniu i budowie, pełniąca w organizmie 

określoną funkcję. U współczesnych roślin wyróżnia się tkanki twórcze i stałe. Komórki 

tkanek twórczych mają zdolność do ciągłych podziałów. Komórki tkanek stałych są 

wyspecjalizowane do pełnienia określonej funkcji, nie mnożą się, mogą tylko rosnąć i mają 

kształt charakterystyczny dla danej tkanki . 

 

Notatka do zeszytu  

1. Tkanki, to zespoły komórek o podobnej budowie wyspecjalizowane do pełnienia 
określonych funkcji. 

2. Tkanki twórcze mają stałą zdolność do podziałów i odpowiadają za wzrost rośliny na 
długość i grubość. 

3. Tkanki okrywające zabezpieczają roślinę przed wpływem środowiska zewnętrznego. 
4. Tkanka przewodząca odpowiada za transport wody i substancji odżywczych do 

wszystkich części rośliny. 
5. Miękisz wypełnia przestrzenie między innymi tkankami, magazynuje substancje 

wytworzone przez roślinę, a gdy posiada chloroplasty – prowadzi fotosyntezę. 
6. Tkanki wzmacniające nadają pędom roślin sztywność i elastyczność. 

Lekcja jest bez zadania  

https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/D1TQ3F9Cj
https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/D1TQ3F9Cj#D1TQ3F9Cj_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/D1TQ3F9Cj#D1TQ3F9Cj_pl_main_concept_2


JĘZYK ANGIELSKI 

 

Do zeszytu piszemy: 

Lesson 

Topic: Past Simple negatives 

I didn’t play  footboll -  Ja nie grałem w piłkę nożną 

You didn’t play  footboll - Ty nie grałeś w piłkę nożną 

He didn’t play  footboll - On nie grał w piłkę nożną 

She didn’t play  footboll - Ona nie grała w piłkę nożną 

It didn’t play  footboll -  Ono nie grało w piłkę nożną 

We didn’t play  footboll - My nie graliśmy w piłkę nożną 

You didn’t play  footboll - Wy nie graliście w piłkę nożną 

They didn’t play  footboll - Oni nie grali w piłkę nożną 

Przeczenia tworzymy 

Os + didn’t + forma podstawowa czasownika (bezokolicznik) 

 

Zadania do wykonania  

Ex 2 p 104 Napisz zdania przeczące  czasie past simple użyj czasowników podanych w 

nawiasie.  

Ex 3 p 104 Zmień zdania na przeczące w czasie past simple. (pamiętaj aby zmienić czasownik 

do formy podstawowej) Zaznacz V zdania które są prawdą dla Ciebie.  

Ex 4 p 104 Wybierz najlepszą odpowiedź aby uzupełnic zdania na podstawie obrazka.  

Ex 1 p 45 cwiczenie Poukładaj wyrazy w kolejności aby powstało zdanie.  

Przydatne filmiki  

https://www.youtube.com/watch?v=B-Wezk_7jPo 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq5Gr38jqPc 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

  tytuł wiadomości: 5b angielski  

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE JĘZYK ANGIELSKI 

 

Wykonaj zadania 1 i 2  

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit8/?cc=pl&selLanguage=pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B-Wezk_7jPo
https://www.youtube.com/watch?v=Xq5Gr38jqPc
mailto:szkola1rudnik@gmail.com
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit8/?cc=pl&selLanguage=pl


LEKCJA WYCHOWAWCZA 

 

Temat: Bawimy się przyjemnie ,bezpiecznie, kulturalnie. 

Dziś na lekcji wychowawczej porozmawiamy o wakacyjnych zabawach i przyjemnym 

spędzaniu czasu wolnego. 

 

MATEMATYKA 

Drodzy uczniowie, 

Zrealizowaliśmy już wszystkie zaplanowane na ten rok szkolny treści programowe. 

Udostępniłam Wam cały pakiet zadań z „Matlandii”. Będziemy teraz powtarzać, utrwalać, 

systematyzować i uzupełniać zdobytą wiedzę i umiejętności. Do tematów tych będziemy 

wracać również wielokrotnie  w klasach starszych. 

Proszę systematycznie rozwiązywać zlecane zadania w zeszycie ćwiczeń. Zadania te 

sprawdzę na początku nowego roku szkolnego. 

Jeśli podczas pracy natraficie na problemy korzystajcie z udostępnionych wcześniej 

wideolekcji oraz podręcznika. 

Temat : Pole prostokąta i kwadratu (str. 181 – podręcznik). 

Zależności między jednostkami (str. 182 – podręcznik).  

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności. 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń: 

zad. 1, 2 ze str. 93 

zad. 1, 2, 3, 4 ze str. 94 

 

 

 

 


