
Język angielski klasa 5 

Topic: Powtórzenie nazw elementów krajobrazu oraz stopniowanie przymiotników. 

 

 



 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparative

s_and_superlatives/Comparative_and_superlative_do923hl Wykonaj ćwiczenie ze stopniowania 

przymiotników  

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives_and_superlatives/Comparative_and_superlative_do923hl
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives_and_superlatives/Comparative_and_superlative_do923hl


 

 

Topic: Let’s talk about films and tv programmes. 

Answer the questions: 

 What’s your favourite film? 

 What kind of films do you like watching? 

http://linoit.com/users/Marzena_W/canvases/Lesson%201.%20Grade%205 Wejdz w link i zapoznaj 

się z lekcją 

http://linoit.com/users/Marzena_W/canvases/Lesson%201.%20Grade%205


 

 

 

 



 



Poniedziałek, 08.06.2020r. 

T: Kto przygód zna smak – rymy dokładne i niedokładne. 

O godz. 8.45 łączymy się głosowo. W tym dniu będziemy pracować z podręcznikiem 286-287. 

Przeczytacie głośno tekst wiersza – piosenki Jacka Cygana. Następnie ustnie przepracujemy  zad. 

1,2,4. 

W zeszycie zrobicie zad. 3 i 6. 

Przepiszecie do zeszytu „Nową wiadomość” str. 287 

Na zakończenie lekcji wysłuchacie utworu Lady Pank- Przygód smak 

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

 

Wtorek, 09.06.2020r. 

T:jak ogarnia cię panika, szybko zajrzyj do słownika. Korzystamy ze słownika. 

O godz. 8.00 łączymy się na kanale głosowym. Na tej lekcji przypomnicie sobie wiadomości o 

alfabecie i o rodzajach słowników. Oglądniecie lekcję klikając w poniższy link: 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-polski-lekcja-2-27052020,47924836   

W czasie lekcji proszę zapisać temat, następnie w punktach wymienić rodzaje prezentowanych na 

lekcji słowników. 

Zad. domowe 

Napisz skąd się wzięło słowo „panika”? Odpowiedź zapisz w wiadomości e-mail lub na discordzie w 

wiadomościach priv. 

 

Środa, 10.06.2020r. 

T: Szkoła, szkolny, szkolnictwo – o rodzinie wyrazów. Szkoła dawniej i dziś. 

O godz. 8.00 łączymy się na kanale głosowym.  

W tym dniu powtórzycie i utrwalicie wiadomości o rodzinie wyrazów. Porównacie również naukę w 

szkole dawniej i dzisiejszej. Klikając na link oglądnięcie lekcje na powyższy temat: 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-polski-lekcja-2-20052020,47879381 

W tym dniu nie macie zadania domowego. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GIgikiwEH_Y
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-polski-lekcja-2-27052020,47924836
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-polski-lekcja-2-20052020,47879381


Biologia  kl.V     9  VI  wtorek 

Napisz do zeszytu: 

 

Temat: Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych. 

 

1.Znaczenie roślin okrytonasiennych   

-  w przyrodzie    s.148 

-  dla człowieka    s.149 

2.Charakterystyka  wybranych roślin okrytonasiennych     s.150-153 

-  drzewa liściaste  (wierzba biała, klon jawor, wiąz pospolity, olsza czarna, jesion wyniosły, 

topola osika) 

-  krzewy liściaste   (trzmielina pospolita, bez czarny, głóg dwuszyjkowy) 

-  krzewinki (borówka czarna, b. brusznica, wrzos zwyczajny) 

 

Możesz zaglądnąć do epodręczniki –biologia Okrytonasienne 

 

Klasa  5 – informatyka od 08.06. do 10.06.2020 

Otwórz Internet ,kliknij w poniższy link i wybierz grę : „Ćwiczenie pamięci” 

https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkoly-podstawowej.-klasa-v/gry-edukacyjne/ 

Możesz oczywiście zagrać w inną grę. 

Nic nie wysyłaj mailem! 

Powodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkoly-podstawowej.-klasa-v/gry-edukacyjne/


 



 



 



 

 

 



 

Kl. 5  Historia 8. 06.2020      Temat: Unia polsko-litewska      podręcznik str. 208-213 

1. Polska pod panowaniem Ludwika Andegaweńskiego (Węgierskiego): 

Po śmierci  Kazimierza Wielkiego w 1370 roku zakończyła wygasła  dynastia Piastów. Na 

tronie polskim zasiadał Ludwik Andegaweński.  Okres jego rządów to okres polsko-

węgierskiej unii personalnej. Po śmierci Ludwika w 1382 r. królem Polski została jego córka 

Jadwiga Andegaweńska. 

2. Początek unii polsko-litewskiej 

a) zawarcie polsko-litewskiej unii w Krewie – 1385 r. 

– książę litewski Jagiełło miał poślubić Jadwigę Andegaweńską 

– warunkiem zawarcia małżeństwa był chrzest Jagiełły i całej Litwy 

– w 1386 r. odbyła się koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski  

Władysław Jagiełło zapoczątkował panowanie w Polsce nowej dynastii JAGIELLONÓW. 

b) znaczenie Jadwigi Andegaweńskiej 

– odzyskała Ruś Halicką 

– odnowiła Akademię Krakowską – Uniwersytet Jagielloński 

– Jadwiga Andegaweńska zmarła bezdzietnie w 1399 r. 

- kanonizowana przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku, święta kościoła katolickiego i  

   patronka Polski  

3. Wielka wojna z zakonem krzyżackim 1409 -1411 

a) przyczyny wybuchu wojny  

– Polska dążyła do odzyskania Pomorza Gdańskiego 

– książę litewski Witold wsparł powstanie antykrzyżackie na Żmudzi 

– Władysław Jagiełło obiecał pomoc Litwie w wojnie z Krzyżakami 

b) bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. - była to jedna z największych bitew 

średniowiecza (50 tys. uczestników),  armia krzyżacka została rozbita, w bitwie poległ wielki 

mistrz zakonu Ulrich von Jungingen 

c) pokój w Toruniu 1411 r. - 

 Litwa odzyskała Żmudź 

– Polska odzyskała ziemię dobrzyńską 

– Pomorze Gdańskie pozostało przy państwie krzyżackim 

4. Spór polsko – krzyżacki na soborze w Konstancji 1414 -1418 –  

Polskę reprezentował Paweł Włodkowic i Zawisza Czarny.  Delegacja polska głosiła pogląd, 

że wiary nie można narzucać siłą. 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2019-ludwik-wegierski-ludwik-andegawenski
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2019-ludwik-wegierski-ludwik-andegawenski
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2003-jadwiga-andegawenska
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2077-unia-w-krewie
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2077-unia-w-krewie
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2035-wladyslaw-ii-jagiello
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2003-jadwiga-andegawenska
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2003-jadwiga-andegawenska
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2040-akademia-krakowska-uniwersytet-jagiellonski
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2003-jadwiga-andegawenska
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2035-wladyslaw-ii-jagiello
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1932-krzyzacy
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2029-ulrich-von-jungingen
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1957-panstwo-krzyzackie
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2025-pawel-wlodkowic


 

 



 


