
JĘZYK POLSKI 
E-mail kontaktowy:  

 klasa4jp@spoko.pl 
Proszę, aby każdy e-mail zawierał  
TEMAT WIADOMOŚCI 
a w nim  kolejno:  
imię  i nazwisko ucznia, nr w dzienniku, temat pracy 

W DALSZYM CIĄGU PAMIĘTAJCIE O ZAPISYWANIU KAŻDEGO TEMATU LEKCJI W ZESZYCIE :) 

11.05.2020 – 15.05.2020 
 
 

PONIEDZIAŁEK 
TEMAT:  Kogo można spotkać w baśniowej krainie? 
 
1. Przeczytaj informacje o słynnych baśniopisarzach -  podręcznik str. 212-213. 
2. Ułóż krótką historyjkę na temat spotkania bohaterów różnych baśni, np. Czerwonego 
Kapturka  
z  Królową Śniegu. Zastosuj dialog między bohaterami. 
3. Historyjkę wpisz do zeszytu. 
 
 
WTOREK – 2 GODZINY 
 
TEMAT:  Czy to jeszcze baśń? 
 
Przekieruj się na stronę z e-podręcznika. Link do strony:  
https://epodreczniki.pl/a/czy-to-jeszcze-basn/DswCVhc8N  
Postępuj zgodnie z poleceniami. Po każdym rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzaj swoje wyniki. 
Popraw ewentualne błędy. 
 
 
ŚRODA 
 
TEMAT:  Jaka funkcje pełni przyimek? 
 
1. Przeczytaj wiadomości z podręcznika str. 211. 
2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1-2 str. 211. 
 

 

 

PIĄTEK 
 

https://epodreczniki.pl/a/czy-to-jeszcze-basn/DswCVhc8N


TEMAT: Forma bez zmian – nieodmienne części mowy. Przyimek i spójnik. 
 
Przekieruj się na stronę z e-podręcznika. Link do strony:  
https://epodreczniki.pl/a/forma-bez-zmian---nieodmienne-czesci-mowy/DyfOMz4Iz  
Postępuj zgodnie z poleceniami. Po każdym rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzaj swoje wyniki.  
Popraw ewentualne błędy. 
 
 
 
 
JĘZYK ANGIELSKI 
 

NAGRANIA DO PODRĘCZNIKA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia w postaci plików MP3 

 

TOPIC: PRESENT SIMPLE – NEGATIVES 11.05.2020 

Dziś nauczymy się tworzyć przeczenia w Present Simple 

Zapoznaj się z podaną informacją: 

W czasie Present simple w zdaniach przeczących dodajmy don’t lub doesn’t przed 
czasownikiem w formie podstawowej. 

Pamiętaj, że doesn’t używamy w 3 osobie l.pojedynczej, w pozostałych osobach stosujemy 
don’t. 

np. They play tennis on Monday – They don’t play tennis on Monday 

She reads books every day –She doesn’t read books every day. 

● W zeszycie napisz przeczenia do zdań 

I help my sister - … 

On Monday, I play football - … 

They go to the cinema on Saturday - … 

● Wykonaj ćwiczenie online – napisz przeczenia 
https://wordwall.net/pl/resource/819537/angielski/present-simple-negatives
Wykonaj ćw.1/63  z zeszytu ćwiczeń – uzupełnij zdania 
  

TOPIC: PRESENT SIMPLE – QUESTIONS – 13.05.2020 

Zapoznaj się regułą gramatyczną na str.97 – questions and short answers 

https://epodreczniki.pl/a/forma-bez-zmian---nieodmienne-czesci-mowy/DyfOMz4Iz
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://wordwall.net/pl/resource/819537/angielski/present-simple-negatives


W czasie Present simple pytania tworzymy używając do lub does na początku pytania. 
Czasownik główny jest zawsze w formie podstawowej (bez końcówki). Na te pytania 
udzielamy krótkich odpowiedzi 

np. Do they play tennis? - Yes, they do. //No/they don’t. 

Does she dance? - Yes, she does. / No, she doesn’t. 

Jeśli chcemy użyć słów pytających What/Where/When – wstawimy je przed do/does 

What time do you get up? I get up at seven. 

● Wykonaj ćwiczenia online  
  
https://wordwall.net/pl/resource/922169/engleski-jezik/present-simple-questions 
  
https://wordwall.net/pl/resource/1652953/angielski/4a-present-simple-pytania 
  

● W zeszycie ćwiczeń w ćw. 2/63 ułóż pytania do zdań z ćw.1, zacznij je od „do” 
według wzoru 
 

TOPIC: THEY WRITE APPS – 15.05.2020 

 

● Zapoznaj się ze słownictwem w ćw.1/89 w podręczniku – wpisz wyrażenia do 
zeszytu i dopisz polskie znaczenie 
  

● Przeczytaj tekst o Liamie i Darii- ćw.3/89 
  

● Ćw.4 - napisz odpowiedzi na pytania do tekstu z ćw.3 według wzoru Do they…? 
Yes, they do. / No, they don’t. 
 

 

Matematyka 
Obowiązuje pełne rozwiązanie!!! 

11.05.2020 

Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000,… 

Obejrzeć film: 

https://www.youtube.com/watch?v=EBZ4CbIx0vc&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 1, 3, 5/184 i ćwiczenia strona 72. 

https://wordwall.net/pl/resource/1652953/angielski/4a-present-simple-pytania
https://www.youtube.com/watch?v=EBZ4CbIx0vc&feature=youtu.be


13.05.2020 

Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000,… cd. 

Zadania do wykonania w zeszycie 2, 4/184 i ćwiczenia strona 73. 

Dla chętnych ćwiczenia strona 74. 

14.05.2020 

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych cz. 1. 

Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=C_VCjKJ6siI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=a0m-pji6nJ8 

Zadania do wykonania w zeszycie 1/187 i ćwiczenia strona 75. 

15.05.2020 

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych cz. 1. ciąg dalszy. 

Zadania do wykonania w zeszycie 4, 5/188 i w ćwiczeniach strona 76. 

Proszę o przesłanie pracy domowej z ćwiczeń strona 75 i 76 

na maila: aprylinska.matematyka@gmail.com w formie zdjęcia 

obowiązuje pełne rozwiązanie zadań do 18.05.2020 r. 

Proszę podać imię i nazwisko, klasę i numer w dzienniku. 

 
PLASTYKA 

Temat: Kompozycja symetryczna. 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat kompozycji symetrycznej w książce 
do plastyki od strony 43 – 45. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

(Notatki nie przysyłajcie na maila) 

 

Pamiętajcie o zaległych pracach. 

Pozdrawiam :) 

https://www.youtube.com/watch?v=C_VCjKJ6siI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a0m-pji6nJ8


Historia 

11.05.2020 
 

Temat: Utrwalenie wiadomości - TEST 

 

UWAGA. Nie wysyłajcie mi prac z tego tygodnia. Testy rozwiązujecie samodzielnie i dla 
siebie. Nie jest wykluczone, że trzeba będzie rozwiązać taki test samodzielnie, na czas i na ocenę W 
PRZYSZŁOŚCI. 

 
 

Jeśli ktoś ma jakieś zaległości z tygodni poprzednich to: 

Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail – 
winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i nazwisko oraz klasę :) 

 

 

15.05.2020 

 

Muzyka 
Temat: Współczesne aranżacje muzyki klasycznej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk to link do muzyki, której proszę posłuchać w 
wolnym czasie 

Proszę poświęcić również na nadrobienie zaległości z lekcji poprzednich. Część osób wysyła mi 
regularnie efekty swojej pracy (gra na instrumencie, śpiew piosenek, notatki) a część nie odezwała się 
do tej pory ani razu. 

 

 

Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail – 
winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i nazwisko oraz klasę. :) 

https://drive.google.com/open?id=1xjcxMfVdxfxDKmrEAxc9p0LEOl8CRrdO
https://drive.google.com/open?id=1xjcxMfVdxfxDKmrEAxc9p0LEOl8CRrdO
https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk


INFORMATYKA 

11.05.2020 

Temat: Operacje na fragmencie tekstu. 

I. Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment tekstu – korzystamy ze schowka – przeczytaj 
pkt.1 z tematu 10 str. 101-102. 

II. Wykonaj ćw. 1 str.102 

 Żeby skopiować fragment tekstu należy: 

 1. Zaznaczyć fr. tekstu, który chcemy skopiować 

 

2. Klikamy PPM (prawy przycisk myszy) na zaznaczony tekst 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wybieramy kopiuj lub korzystamy ze skrótów klawiszowych Ctrl+C 

4. Ustawiamy kursor po napisanej II zwrotce,  klikamy PPM i wybieramy wklej lub skrót 
klawiszowy Ctrl+V 

5. Zapisujemy pod nazwą rzepka. 



III. Praca z dwoma oknami – wykonaj ćw.2/103. 

Zapamiętaj 

Jeśli stosujemy kopiuj (Ctrl+C), to fragment tekstu zostaje w dokumencie źródłowym i 
docelowym. Natomiast jeśli zastosujemy wytnij (Ctrl+X) to fragment tekstu „zabieramy” z 
dokumentu źródłowego i umieszczamy w schowku, z którego możemy ”wybrać” stosując 
polecenie wklej (Ctrl+V) do dokumentu docelowego. 

IV. Wykonaj zad. 1,2,3,4/109 i prześlij na maila: irdud66@gmail.com 

 

TECHNIKA 

Wszystkie  informacje dotyczące poniższego tematu znajdują się również na stronie 

 http:// brd.andrej.edu.pl  w zakładce Ruch pojazdów      wymijanie 

13.05.2020 

Temat: Manewry wykonywane przez rowerzystów na drodze – wymijanie. 

1. Pojęcie manewru. 

2. Graficzne przedstawienie 

3. Zasady obowiązujące podczas wymijania 

4. Znaki związane z tym manewrem 

 Ad. 1 

Wymijanie - to przejeżdżanie lub przechodzenie obok uczestnika ruchu poruszającego się w 
przeciwnym kierunku. 

Ad. 2 

  

  

 

 

 

 

mailto:irdud66@gmail.com


 Ad. 3 

Przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika 
ruchu. 

Nie zawsze szerokość jezdni jest wystarczająca, aby mogły się wyminąć dwa pojazdy. 
Należy wówczas zjechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, zmniejszyć prędkość i w razie 
potrzeby zatrzymać się. 

Ad.4 

  

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających                        Pierwszeństwo na zwężonym  
        z  przeciwka                                                               odcinku jezdni 
 

RELIGIA 

13. 05. Temat: Nauka pieśni ,,Chwalcie łąki umajone" 

      Kochani! Kilka razy zaśpiewajcie tę pieśń (dostępna na YouTube). W razie braku 
dostępu skorzystajcie z talentów muzycznych mamuni lub Babuni... 

 

15. 05. Temat: ,,Chrześcijanin to właśnie ja" 

      Przeczytajcie rozdz. 36 (str. 106 - 107), wysłuchajcie i zaśpiewajcie ,,Bo chrześcijanin to 
właśnie ja" (dostępna na YouTube), jej refren zapiszcie w zeszycie jako notatkę. Niech ten 
tydzień minie Wam ŚPIEWAJĄCO! 

PRZYRODA 

T.Warunki życia w wodzie 13, 14.05 

Przed lekcją obejrzyjcie krótki filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=_Np3BSrkmTY 

Pod tematem przepiszcie notatkę  

Warunki życia w wodzie różnią się od warunków na lądzie. 

W wodzie jest: 

- większy opór niż na lądzie 
- mniej tlenu 

https://www.youtube.com/watch?v=_Np3BSrkmTY


- mniej światła (im głębiej tym ciemniej) 
- są mniejsze wahania temperatury 

Przystosowania ryb do życia w wodzie 

- opływowy kształt ciała 
- ciało pokryte śluzem 
- płetwy 
- skrzela 

PLANKTON - to niewielkie organizmy unoszące się w wodzie, które nie są 
w stanie przeciwstawić się jej ruchom 

 

 
 


