
Język polski 

 

Temat: Na planie filmowym. 

Czy łatwo być aktorem? Jakie słownictwo stosuje się na planie filmowym? Jak 

współpracować z ekipą filmową? Wszystkiego dowiecie się na dzisiejszej lekcji. 

Zapraszam: 

https://view.genial.ly/5e99792bb65e370dac5e1dc4/horizontal-infographic-review-na-planie-

filmowym 

Pozdrawiam 😊 

DK 

 

Matematyka 

Temat: Prostopadłościan i sześcian. 

 Obejrzyjcie filmy:  

o https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk  

o https://www.youtube.com/watch?v=6WBQAXB6ZAw  

 Jeśli coś jeszcze nie rozwiązaliście w ćwiczeniach strona 123-125, to uzupełnijcie 

braki. 

Powodzenia M.M   

 

Historia 

Temat: Podsumowanie całorocznej pracy. 

 

Biologia 

Wtorek 22.06.2020r. 

Temat: Bezpieczne wakacje. 

Moi Drodzy 😊 Dziś ostatnia lekcja biologii w tym roku szkolnym. Wakacje czas zacząć… 

Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie, uważajcie na siebie.  

Do zobaczenia! 

Wasza Pani od biologii 😊 

 

 

https://view.genial.ly/5e99792bb65e370dac5e1dc4/horizontal-infographic-review-na-planie-filmowym
https://view.genial.ly/5e99792bb65e370dac5e1dc4/horizontal-infographic-review-na-planie-filmowym
https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk
https://www.youtube.com/watch?v=6WBQAXB6ZAw


WDŻ 

Klasa 5       WDŻ                          23 czerwca  

 

Lekcja  

Temat : Mistrz savoir vivre  

1.Który z przykładów dotyczących pozdrawiania jest prawidłowy? 

a) młodszy pozdrawia starszego                                    b) mężczyzna kobietę 

c) podwładny wita przełożonego                               d) zarówno odp. a, b jaki i c są   prawidłowe 

2. Kto pierwszy mówi dzień dobry, osoba wchodzi do pomieszczenia czy osoby które się w 

pomieszczeniu znajdują? 

a) pierwsze mówią osoby, które się w pomieszczeniu znajdują 

b) pierwsza mówi osoba która wchodzi do pomieszczenia, nawet wtedy gdy jest przełożonym 

3. W których z wymienionych sytuacji pozdrawiamy osoby nieznajome? 

a) wchodzimy do restauracji i mówimy dzień dobry 

b) wchodząc do windy mówimy dzień dobry 

c) pojawiając się w poczekalni u lekarza mówimy dzień dobry 

d) w żadnej z tych sytuacji osób nieznajomych nie pozdrawiamy 

e) w każdej z tych sytuacji pozdrawiamy osoby nieznajome 

4. Czy prawdą jest jeśli chodzi o przedstawianie się, że? 

a) starszy przedstawia się młodszemu                           b) kobieta przedstawia się mężczyźnie 

c) żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa                     d) obydwie odpowiedzi są prawidłowe 

5. Która z odpowiedzi jest prawidłowa? Kto komu podaje dłoń? 

a) starszy podaje dłoń młodszemu                                b) kobieta – mężczyźnie 

c) podwładny – przełożonemu                                       d) odpowiedzi a i b są prawidłowe 

6. Czy będąc w grupie ściskając dłoń możemy ją uścisnąć tylko jednej osobie a resztę 

pominąć? 

a) w grupie należy powitać wszystkich tak samo 

b) w grupie podają sobie rękę tylko ci którzy się znają 

c) w grupie podają sobie rękę tylko mężczyźni 

7. Jaki powinien być uścisk dłoni? 

a) powinien być pewny, ale nie za mocny, w żadnym razie również zbyt słaby 

b) powinien być bardzo silny                                c) powinien być bardzo słabiutki 



 

8. Jak przedstawić sobie wzajemnie osoby – mężczyznę i kobietę? 

a) najpierw wymieniamy imię i nazwisko mężczyzny 

b) najpierw wymieniamy imię i nazwisko kobiety                          c) kolejność nie ma znaczenia 

9. Jak przedstawić sobie wzajemnie osoby – młodszą i starszą? 

a) starsza osoba jest przedstawiana młodszej, a następnie młodsza starszej 

b) młodsza osoba jest przedstawiana starszej, a następnie starsza młodszej 

c) w relacji młodszy – starszy – kolejność jest bez różnicy 

10. Co robi się z pięknie ułożoną serwetką na stole, gdzie ją kładziemy? 

a) za kołnierzyk            b) odkładamy na bok                         c) kładziemy ją na kolanach 

11. Czy prawda, że serwetki tej po skończonym posiłku nie składamy dokładnie tylko luźno 

złożoną kładziemy na stole? 

a) prawda                                                                 b) fałsz 

12. Jeśli kelner przynosi potrawy zamówione przez osoby siedzące z nami przy jednym 

stoliku w różnym czasie to możemy zacząć jeść za nim wszyscy dostaną swoje potrawy 

prawda to czy fałsz? 

a) prawda                                                                   b) fałsz 

13. Czy bukiet kwiatów należy wręczać w opakowaniu? 

a) można wręczać kwiaty opakowane w celofan 

b) wręczamy kwiaty zapakowane w papier 

c) opakowanie kwiatów trzeba koniecznie zdjąć 

d) odpowiedzi a i c są prawidłowe 

14. Czy to prawda, że kwiaty wręczamy kolorowym do góry? 

a) prawda                                                                               b) fałsz 

15. Kiedy powinno rozpakowywać się prezent? 

a) przy ofiarodawcach                                                      b) jak goście pójdą do domu 

16. Kto powinien przechodzić jako pierwszy między rzędami np.w teatrze? 

a) w teatrze, kinie, sali koncertowej, na stadionie to mężczyzna idzie zawsze pierwszy między 

rzędami 

b) w teatrze, kinie, sali koncertowej, na stadionie to kobieta idzie zawsze pierwsza między 

rzędami 

c) to nieistotne kto idzie pierwszy 



17. Przeciskając się np. w kinie miedzy rzędami jeśli niektóre miejsca są już zajęte 

a) zwracamy się twarzą w stronę siedzących tam osób 

b) przemieszczamy obróceni do nich tyłem 

c) jeden i drugi sposób jest prawidłowy 

18. W jakich godzinach nie należy do kogoś dzwonić prywatnie? 

a) miedzy 22.00 a 8.00 rano 

b) w porze posiłków lub np. wiadomości w tv 

c) w porze popołudniowego snu małych dzieci 

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

19. Czy to prawda, że nie należy powtarzać kilka razy tego samego dnia powitania, gdy 

spotykasz tę samą osobę, że wystarczy uśmiech lub skinienie głowy? 

a) prawda                                                                        b) fałsz 

20. Kobieta podczas powitania może pozostać w rękawiczkach. 

a) fałsz                                                                    b) prawda 

 

 

Odpowiedzi: 

1b,2e,3e,4c,5d,6a,7a,8a,9b,10c,11a,12b,13d,14a,15a,16a,17a,18d,19a,20b 

 

Savoir-vivre 
https://learningapps.org/7267898 
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