
j.polski 

1. Ze Stasiem Tarkowskim nie wahałbym/ nie wahałabym się wybrać w podróż po 
Afryce. Rozwiń podaną myśl. Zastosuj elementy charakterystyki. 
 2.Poćwicz, utrwal http://pisupisu.pl/klasa5/jaka-czesc-mowy_  

3. Poćwicz wyróżnianie związków wyrazowych w zdaniu- ćwiczenie a) Rozwiń 
poniższe zdania pojedyncze nierozwinięte, dopisując określenia do podmiotu i 

orzeczenia : 
 Samochód jedzie. Babcia kupiła. Kolega czyta.  

b) Sporządź wykresy podanych zdań : Starszy brat Wojtka pojechał na szkolną 
wycieczkę do Krakowa. Mały chłopiec ogląda film przygodowy. Jego mama 

upiekła wczoraj pyszne ciasto czekoladowe.  
4. Opisz, jak zwykle spędzasz swój wolny czas. Użyj czasowników w czasie 

teraźniejszym . 
 5. Znajdź w słowniku ortograficznym hasła " nie domagać sie " i " niedomagać". 

Ułóż zdania z tymi czasownikami zgodnie z ich znaczeniem.  
6. Jaki powinien być według Ciebie dobry przyjaciel? Napisz o tym kilka zdań. Użyj 
przymiotników nazywających cechy charakteru. 7.Opisz swoje plany na sobotnie 

popołudnie i wieczór. Uzyj co najmniej pięciu przyimków.  
8. Ułóz cztery zdania złożone opowiadające o Twojej pasji. Zaznacz kolorem 

wszystkie znaki interpunkcyjne.  
UWAGA - wszystkie prace pisemne wykonaj na kartkach w linie 

język 
angielski 

Podręcznik Junior Explorer 5. Strona 14, zad. 1,2,3 (wykonać w zeszycie) + zeszyt 
ćwiczeń s. 12, zad 1,2.  

W zeszycie dokonać tłumaczenia wszystkich wyrazów, których nie znacie. 

historia 

Projekt. Wykonaj projekt dotyczący 3 religii monoteistycznych, czyli: judaizmu, 
chrześcijaństwa, islamu. 

 Dla każdej z tych religii wypisz następujące zagadnienia :miejsce powstania, 
nazwa Boga, Święta Księga, zasady wiary, nazwa budynku modlitwy, jak nazywa 
sie duchowny. informacji szukaj w podręczniku oraz w zasobach internetowych. 
Pracę wykonaj na brystolu lub w formie albumu. Oddać po powrocie do szkoły. 

 Można dostać 6 

geografia 
1. Pierwsze podróże geograficzne 

-opisać podróżników – czego dokonali ćw, str 55-57 
2.  Sprawdź czy potrafisz ćw str. 59 -60  

biologia 
Przeczytaj ,,Budowa i różnorodność grzybów str81-85. 

Udziel pisemnej odpowiedzi w zeszycie do pytań z podręcznika ćw.1,2,3 str 87. 
Powtórz i utrwal wiadomości ,,Protisty" 

matematyka 
www.matzoo.pl/ klasa5 wszystkie testy z działu: Liczby i działania, 

 Z działu  Ułamki zwykłe: Skracanie i rozszerzanie ułamków 
 oraz Dodawanie i odejmowanie ułamków różnych mianownikach 

muzyka 
 Utrwalenie wiadomości dotyczących instrumentów strunowych (podział 

instrumentów strunowych: uderzane, szarpane, smyczkowe. Dlaczego każda z 
grup posiada taką nazwę? Wymienić po dwa instrumenty z każdej grupy). 

plastyka 

 Wykonanie wianka wielkanocnego według wzoru, który znajduje się na stronie 
http://wytenteguj.pl/papierowy-wianek-wielkanocny/. Należy jednak wyciąć 12 
jajek z gładkiego, kolorowego bloku technicznego i 6 z nich ozdobić wzorkami za 

pomocą pisaków, farb, plasteliny lub elementów wyciętych z papieru (do 
wyboru). 

technika    

wf   

http://pisupisu.pl/klasa5/jaka-czesc-mowy_


informatyka 

Wykonanie kartki wielkanocnej w programie Paint 

edukacja dla 
bez.   

 


