
Język polski 
Witam. 
Temat: Związki wyrazowe w zdaniu - ćwiczenia. 
 
1. Wczoraj na lekcji zapoznaliście się z informacjami na temat różnych rodzajów związków 
wyrazowych. Dzisiaj czas na ćwiczenia praktyczne.    
2. Wykonajcie ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń na str. 57 -59. 

Pozdrawiam 😊 
DK 
 

Historia 
Data: 19.05.2020 
Witam! 
Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów. 
Zapoznaj się z materiałem https://epodreczniki.pl/a/demokracja-szlachecka/DPs7vieSX 
 
Wykonaj polecenie: 
Wymień najważniejsze prawa i obowiązki szlachcica. 
Wyjaśnij, czym charakteryzował się ustrój nazwany demokracją szlachecką. 
Odpowiedzi wpisz do zeszytu. 
Powodzenia. 
 

Biologia 
Klasa V 
 
Wtorek 19.05.2020r. 
Temat: Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości. 
 
Dziś sprawdzian. Rozwiązania prześlij koniecznie dziś. Na stronie szkoły w zakładce zdalne 
nauczanie znajdują się materiały do projektu Trzymaj formę! Bardzo proszę, aby zapoznać się 
z tymi materiałami i wziąć udział w jednym z dwóch podanych konkursów. Z niecierpliwością 

czekam na Wasze prace 😊 Powodzenia!!! 
 

 

Matematyka: 

Temat: Liczby dodatnie i ujemne. 
Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=zitTB3GOuuE 
Otwórz podręcznik strona 108-110. Zapoznaj się z przykładami, które pomogą Ci zrozumieć 
liczby ujemne. 
Rozwiąż z podręcznika strona 110 zadanie 1-3. 
Rozwiąż z zeszytu ćwiczeń strona 107 zadanie 1-3. 
Powodzenia M.M 
 

 

WDŻ                           19 maja 

https://epodreczniki.pl/a/demokracja-szlachecka/DPs7vieSX
https://www.youtube.com/watch?v=zitTB3GOuuE


 

Lekcja  

Temat : Moje ciało – akceptacja własnej płci (lekcja dla grupy chłopców). 

Do przeczytania i przemyślenia 

Temat : Moje ciało (lekcja dla grupy chłopców ) 

Wartość naszego ciała 

Ciało człowieka jest ,,mieszkaniem” dla jego psychiki i duszy. Dzięki ciału 

człowiek kontaktuje się ze światem zewnętrznym: rozmawia, uśmiecha się, 

przytula, itp. W naszych ciałach zachodzą procesy biologiczne, umożliwiające 

życie, np. oddychanie czy trawienie, a także do przekazywania życia dziecku. 

Tożsamość płciowa 

Nie mamy wpływu na wybór płci. Jest ona darem. Co z nim zrobię – czy dobrze 

wykorzystam, to zależy ode mnie. Akceptacja samego siebie i swojego ciała 

pozwala utożsamić się z własną płcią, czyli cieszyć się, że jestem dziewczynką 

/kobietą czy chłopcem/mężczyzną. 

Funkcje płci : budowanie więzi, wyrażanie miłości, przekazywanie życia. 

Fakt, że jesteśmy osobami różnej płci, czyni nas zdolnymi do miłości i 

rodzicielstwa. 

Prawo do godności 

Każdy człowiek ma prawo do godności, czyli do tego, aby inni traktowali go z 

szacunkiem. Oznacza               to , że szanuję intymność( osobistą sferę życia) 

swoją i drugiego człowieka. Wulgaryzmy, przezwiska, wyśmiewanie, 

poniżanie-to łamanie tego prawa. 

Rola wstydu 

Wstyd jest wpisany w naturę człowieka i chroni jego intymność, dlatego 

zakrywamy intymne części ciała. 

Ciało człowieka i jego płeć to dar, który należy chronić i szanować, aby mógł w 

przyszłości stać się źródłem radości i szczęścia. 

Dla zainteresowanych chcących wiedzieć więcej 

https://epodreczniki.pl/a/twoje-cialo/DAmIBZTwO 

 

https://epodreczniki.pl/a/twoje-cialo/DAmIBZTwO

