
Zajęcia: 
wiedza o kulturze . Klasy: I TPS g, I LOG g, I TOT g, I TEL g, I TE g 
 
Opracuj tematy: 
Temat: Wielcy malarze renesansu 
1.Wypisz najważniejsze cechy renesansowego malarstwa 
2.Podaj przedstawicieli renesansowego malarstwa i wymień znane tytuły ich dzieł 
3. Odpowiedz na pytania: 
a)Czym jest perspektywa? 
b) Jak głębię przestrzeni przedstawiali starożytni Grecy i Rzymianie? 
c) Kto i kiedy stworzył teorię perspektywy? Kto jako pierwszy zastosował ją w praktyce? 
d)Co to jest perspektywa powietrzna i który z wielkich artystów renesansowych zastosował 
ją w swoich obrazach? 
e)Jakie są najsłynniejsze dzieła Leonarda da Vinci? 
f) Za sprawą którego ze swych dzieł Michał Anioł został uzanany za geniusza swojej epoki? 
g) Jakie inne ważne dzieła namalował Michał Anioł? 
h) Kto ozdobił freskami Stanze Watykańskie( papieskie apartamenty)? 
i) Czy Rafael Santi malował także obrazy na płótnie? 
j) Kto ozdobił Kaplicę Sykstyńską malowidłami? 
k)Co przedstawiają malowidła w Kaplicy Sykstyńskiej? 
l)Czy na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej zostały namalowane jakieś osobliwe postacie? 
 
 
 
 
Zadanie : obejrzyj film "Leonardo, Umysł geniusza", film jest dostępny na platformie CDA.pl  
https://www.cda.pl/video/716380a7?wersja=720p 
 
Pytania do filmu ukażą się w przyszłym tygodniu  
Życzę przyjemnego oglądania � 
 
 
 
Temat: Styl barokowy 
1.Okres powstania 
2.Cechy charakterystyczne 
3.Przykłady budowli w stylu barokowym.( Polska i inne kraje) 
4.Rokoko- ostatnia faza baroku ( 1720-1780) ( wypisz cechy i podaj przykłady) 
 
Żródła: Podręcznik szkolny, internet 
 
 
  
 
 
 
 

https://www.cda.pl/video/716380a7?wersja=720p


Język rosyjski. 
 
Klasa I TŻ g 
 
1.Wykonaj wszystkie ćwiczenia w zeszycie od ćwiczeń od litery (A ) do ostatnich ćwiczeń 
wykonywanych na lekcji.Zeszyty ćwiczeń zostaną sprawdzone po przyjściu do szkoły. 
 
Przetłumacz zdania - utrwalenie wiadomości: 
1.To jest Ania , a to Jurek. 
2.Kto to jest? 
3.Co to jest? 
4.To jest poczta, a to apteka. 
5.Dzień dobry! Jak się masz? 
6.Poznajmy się !, To jest Ola, a to Sasza . 
7.Miło mi Ciebie poznać. 
8.Tata Jurka pracuje w aptece. 
9.Mama Tamary pracuje na poczcie. 
10.Nina jest farmaceutą. 
11.Czy ty idziesz do szkoły ? 
Nie idę do kina. 
12. Czy to jest Mama? 
Tak to jest mama. 
13.My pracujemy w domu. 
14.Ciocia i wujek są w domu. 
15.My idziemy do teatru. 
 

Pozdrowienia dla całej grupy.😊 
Jeżeli jest z czymś problem piszcie proszę na maila beata.felcyn@szkola.hipolita.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Język rosyjski . 
 
Klasa II TŻ 
 
Zadanie I. 
 
Bazując na ostatnim czytanym  tekście, ułóż swój plan dnia. 
Trzeba uwzględnić : - czynności wykonywane rano, po południu i wieczorem. 
Jeżeli masz wątpliwości napisz proszę na maila szkolnego beata.felcyn@szkola.hipolita.pl 
 
Zadanie II 
 
Ostatno odmienialiśmy czasowniki : iść , pójść, przyjść. myć się. 
Przetłumacz nastepujące zdania: 
1.Ola i Jurek myją ręce każdego dnia. 
2. Czy ty myjesz owoce? Tak myję. 
3.Ja myję naczynia. 
4.Mama idzie do pracy. 
5.Tata przyjdzie z pracy i pójdzie do kina. 
6.My pójdziemy wieczorem na dyskotekę. 
7.Czy ty idziesz do szkoły ?. 
Nie , odrabiam lekcje w domu. 
8.Czy wy pójdziecie ze mną do teatru. 
Nie, nie pójdziemy. 
9.Czy ty przyjdziesz z kawiarni późno? 
Nie przyjdę wcześnie. 
10. Ciocia i wujek idą na koncert muzyki rokowej. 
 
Zalecenia : Ćwiczymy nadal czytanie ostatniego tekstu, uczymy się odmieniać czasowniki. 
 
Kolejne zadania w  przyszłym tygodniu. 

Pozdrawiam.😊Wychowawca. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


