
Matematyka 

 

Temat:  „Pole równoległoboku” 

Obejrzyj filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=h0PEHEGf4xo 

Zad.6 str.190 – dwie pierwsze figury oblicz tak jak na filmiku, czyli podziel na 
równoległoboki, 

 a  ostatnią: od całej figury odejmij „wycięty” w środku równoległobok. 

Ćw. 4 str.96 

Dla chętnych:   https://learningapps.org/864092 

13  maja  2020r. 

https://www.youtube.com/watch?v=h0PEHEGf4xo
https://learningapps.org/864092


Temat:  „Pole rombu” 

Obejrzyj filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wajwv5NRfGw 

Przypominam dwie rzeczy: 

1.       Romb, to taki równoległobok, który ma wszystkie boki równe. 

2.       Przekątne w rombie przecinają się pod kątem prostym. 

Dzięki filmikowi poznaliście wzór na pole rombu z przekątnymi (P= ef/2), ale romb 
nadal jest równoległobokiem więc obowiązuje też wzór  P= a · h 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wajwv5NRfGw


 

 

Historia, klasa: V A 

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego. 11.05.2020 r. 

Zapiszcie temat lekcji w zeszytach. 

Następnie otwórzcie w Waszych przeglądarkach internetowych stronę epodręczniki.pl: 

https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej---rzady-kazimierza-wielkiego/
DrQhvDdAJ 

Zapoznajcie się z zamieszczonym tam materiałem. Niektóre informacje związane z 
Kazimierzem Wielkim, jego reformami państwie polskim pamiętacie z klasy IV.  

Wykonajcie ćwiczenia on-line. 

Następnie przepiszcie do zeszytu sześć punktów z podręcznika ze strony 207 – To już wiem. 

Z dzisiejszej lekcji proszę nie przesyłać do mnie mailem żadnych materiałów, zdjęć. 

  

  

https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej---rzady-kazimierza-wielkiego/DrQhvDdAJ
https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej---rzady-kazimierza-wielkiego/DrQhvDdAJ


Temat: Unia polsko-litewska. 13.05.2020 r. 

Proszę przeczytajcie z podręcznika tekst dotyczący tematu lekcji ze stron 208-213. 

Na podstawie mapy „Polska i Litwa w latach 1385-1434” z podręcznika ze strony 210, 
proszę w zeszycie odpowiedzcie na trzy pytania, które znajdują się obok mapy. 

Wykonajcie w zeszytach notatkę: 

1. Po śmierć Kazimierza Wielkiego królem Polski został władca Węgier Ludwik z dynastii 
Andegawenów, a następnie jego córka Jadwiga. 

2. W 1385 r. Polska i Litwa podpisały w Krewie unię czyli związek dwóch lub więcej 
państw. 

3. Unia miała zapewnić bezpieczeństwo przed wpływami ze strony Zakonu Krzyżackiego. 
Jagiełło wraz ze swoim ludem przyjął chrzest na którym obrał imię Władysław, poślubił 
Jadwigę i został królem Polski. 

4. Panowanie Jadwigi i Władysława Jagiełły dało początek na tronie Polski nowej dynastii – 
Jagiellonów. 

5. Lata 1409-1411 był to okres wojen polsko-litewskich z Krzyżakami, a ich 
najważniejszym momentem była bitwa pod Grunwaldem 15.07.1410 r. 

  

Dla chętnych uczniów, kilkuminutowe filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=q28WT0Z8r_g 

https://www.youtube.com/watch?v=wtAHrTQc680 

Dlaczego zamieściłem dwa linki do inscenizacji bitwy pod Grunwaldem? 

Ponieważ każdego roku, historycy, pasjonaci historii i turyści mogą obejrzeć na żywo 
największą inscenizację bitwy, która rozegrała się na polach Grunwaldu w 1410 roku. W tym 
roku również organizatorzy planują na obecną chwilę zorganizować inscenizację: 

http://www.grunwald1410.pl/index.php?cat=2 

Proszę nie przesyłać żadnych materiałów, zdjęć mailem do mnie. 

 

Biologia 13.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=q28WT0Z8r_g
https://www.youtube.com/watch?v=wtAHrTQc680
http://www.grunwald1410.pl/index.php?cat=2


Temat: Rozmnażanie mszaków 

Podręcznik strona 116 – 117 

https://epodreczniki.pl/a/mchy/D1yVpeKf0 

Do dzisiejszej lekcji potrzebne będą wiadomości, które już znasz, powtórz więc 
budowę mchu !!!! ( Mchy to niewielkie rośliny, zbudowane z niewielkiej 
ulistnionej łodyżki, przytwierdzają się do podłoża za pomocą chwytników. 
Latem pojawia się na ulistnionej łodyżce bezlistna łodyżka z puszką z 
zarodnikami ) 

Notatka z lekcji 

1.     U mszaków występuje przemiana pokoleń czyli występowanie po sobie 
pokolenia płciowego i bezpłciowego !!!! 

2.     Gametofit -  to pokolenie płciowe rozmnażające się przez gamety 
( komórki rozrodcze – plemnik i komórka jajowa) 

3.     Sporofit to pokolenie bezpłciowe rozmnażające się przez zarodniki (spory ) 

4.     Plemnia – to narząd rozrodczy męski ,w którym  powstają plemniki 
( komórki rozrodcze męskie) 

5.     Rodnie –to narząd rozrodczy żeński w którym powstaje komórka jajowa 

( komórka rozrodcza żeńska) 

6. Rozmnażanie mchu płonnika 

  

  

  

  

  

  

https://epodreczniki.pl/a/mchy/D1yVpeKf0


 

  

●         Na szczycie ulistnionej łodyżki znajdują się rodnie w których 
powstają komórki jajowe , na drugim osobniku są plemnie w 
których powstają plemniki ( czyli ulistnione łodyżki to gametofit 
!!!!) 

●           W kropli wody ( rosa, deszcz …)  plemnik przepływa do rodni 
●      Dochodzi do zapłodnienia – czyli połączenia plemnika z 

komórką jajową !!!! W wyniku zapłodnienia powstaje zygota 
( zapłodniona komórka jajowa) 

●       Z zygoty rozwija się bezlistna łodyżka na szczycie której jest 
puszka z zarodnikami ( zarodnia) 

●   W zarodni dojrzewają zarodniki ( spory) ( bezlistna łodyżka jest 
więc sporofitem) !!!! 

●     W suchy i wietrzny dzień zarodnia się otwiera i zarodniki wysypują się 
● W odpowiedniej temperaturze i wilgotności  zarodniki kiełkują i splątek 

- młoda roślina ( młody gametofit) ( młoda ulistniona łodyżka) 
●  Splątek rozwija się w dojrzały gametofit. Cały cykl się powtarza. 

Pokoleniem dominującym jest gametofit ponieważ: 

- jest samożywny 

- jest wieloletni 

Praca domowa. 

Powtórz wiadomości o mszakach i naucz się podstawowych pojęć potrzebnych 
do omówienia przemiany pokoleń u mszaków ( notatka punkty 1- 5). Postaraj 
się patrząc na rysunek  zrozumieć rozmnażanie mchu.Czekam na wasze 
telefony z zaliczeniem korzenia, łodygi i liścia 

 

Informatyka 

Temat: Wstawiamy do tekstu kształty. 13.05.2020 r. - chłopcy 



1. Wejdź na stronę https://dlaucznia.migra.pl 

następnie Podręcznik online / Wybierz książkę, z której korzystasz – Informatyka klasa V  

2. Przeczytaj tekst str. 118-120. 

3. Wykonaj przykład 3 strona 118 

Plik zapiszcie na dyskach swoich komputerów. 

Proszę nie przysyłajcie prac do mnie mailem. 

  

 

Temat: Wykorzystujemy WordArt. 15.05.2020 r. - dziewczyny 

1. Wejdź na stronę https://dlaucznia.migra.pl 

następnie Podręcznik online / Wybierz książkę, z której korzystasz – Informatyka klasa V 
 

2. Przeczytaj tekst str. 113-118. 

Na podstawie zamieszczonych informacji w podręczniku proszę stwórzcie w dwóch 
dokumentach tekstowych dwa przykłady: ZAPROSZENIE i DYPLOM 

Pliki zapiszcie na dyskach swoich komputerów. 

Tym razem nie przesyłajcie prac do mnie mailem. 

 

Język  angielski  -  obie grupy 

UWAGA: Nagrania w formacie MP3 dostępne na  www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

12.05.2020 T: A taxi is more expensive than a coach. 

·         Przypomnij sobie nazwy środków transportu ( podr. str.75 i słowniczek str. 82) oraz przyimki on, 
by,in: 

Np. taksówką- by taxi 

      W taksówce – in a taxi 

     Na statku – on a ship 

https://dlaucznia.migra.pl/
https://dlaucznia.migra.pl/
https://dlaucznia.migra.pl/
https://dlaucznia.migra.pl/
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


Przyimek by pasuje do wszystkich środków transportu, gdy mówimy, czym się poruszamy. Wyjątek:  

on foot – piechotą. 

·         Wykonaj polecenie do zadania 3 str.75 w podręczniku (Gdzie była wczoraj Mary i jaki był ten 
środek transportu?) – napisz 8 zdań - po dwa do każdego obrazka wg wzoru pod poleceniem: 

Yesterday, she was in/on………………….(tu wpisujemy środek transportu).It was……………(tu 
wpisujemy przymiotnik z ramki) 

·         Zadanie 4 str.75 w podręczniku – posłuchaj trzech dialogów. Użyj wykresu z ćw.2, aby wykonać 
podpunkty 1 i 2. 

·         Zadanie 6 str. 75 w podręczniku – Najpierw przypomnij sobie zasady stopniowania przymiotników 
(str. 45 w podręczniku) Następnie napisz w kolorowym zeszycie zdania z użyciem zestawów słówek z 
ćw. 5  wg wzoru pod poleceniem.  

14.05.2020 T: Means of transport - exercises 

W ćwiczeniówce wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 str. 54 

15.05.2020 T: Sporty Sue: Episode 6. 

·         Wykonaj polecenie w zad. Quick check w podręczniku na stronie 76 

·         Wykonaj polecenie w ćwiczeniu 1  w podręczniku na str. 76 

·         Uzupełnij niebieską ramkę Useful! pod komiksem 

·         Wykonaj polecenie w zadaniu 2 str. 77 w podręczniku 

Have fun and good luck ! ;) 

 

 

      Klasa 5a język polski do 15.05.2020r. 

11.05.2020 

Temat: Jacy jesteśmy? 

Przeczytaj tekst „Gruby” str. 265. Zadania 1., 7. str. 268. zrób w zeszycie, pozostałe 
wykonaj ustnie. 

Dokończcie czytać książkę pt. „Felix, Net i Nika”. Przed nami lekcje z lekturą. 

12.05.2020 (1. lekcja) 



Temat: Po co nam przydawki? 

Przeczytaj wiadomości str. 261. W zeszycie zrób zadanie 9. str. 263. i prześlij na mój 
adres. W ćwiczeniówce wykonaj zadania str. 49 – 51. 

Obejrzyj lekcję: 

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

Skorzystaj z ćwiczeń: 

https://learningapps.org/1133485 

https://learningapps.org/5441129 

https://learningapps.org/10617573 

https://learningapps.org/4589689 

12.05.2020 (2. lekcja) 

Temat: Czy można żyć bez mediów? 

Przeczytaj tekst „Masło przygodowe” str. 269. Zadanie 2. str. 270. zrób w zeszycie, 
pozostałe wykonaj ustnie. 

14.05.2020 

Temat: Prasa w naszym życiu. 

Przeczytaj str. 271 -273. Zapoznaj się z wiadomością ze str. 274. Zadania 5., 7. str.274. 
zrób w zeszycie. 

15.05.2020 

Temat: Jak urozmaicić opowiadanie? 

Przeczytaj informacje str. 259. W ćwiczeniówce zrób zadania str. 132 – 134. 

 

Plastyka  

Temat: Materiał i faktura w rzeźbie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tFfSrYnMBeo&feature=youtu.be
https://learningapps.org/1133485
https://learningapps.org/5441129
https://learningapps.org/10617573
https://learningapps.org/4589689


Przeczytajcie proszę rozdział na temat materiału i faktury rzeźby w książce do plastyki 
od strony 45 – 48. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

(Notatki nie przysyłajcie na maila) 

 

Pamiętajcie o zaległych pracach. 

Pozdrawiam:) 

 

 

 

 

 Geografia 5a -13.05.2020r. 

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i lesie strefy umiarkowanej 

Obejrzyjcie film, link poniżej: 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,geografia-lekcja-1-03042020,47379797 

Zapoznajcie się z treścią tematu w podręczniku na str. 113. Na tej podstawie zróbcie 
ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń na str. 68 -70. 

W zeszycie napiszcie poniższą notatkę: 

W strefie wilgotnych lasów równikowych nie występują pory roku. Przez cały czas 
panuje wysoka temperatur (ok.25*C) oraz obfite opady deszczu. 

W strefie lasów liściastych i mieszanych wyróżnia się cztery pory roku. 

W obu typach lasów wyróżnia się 4 piętra roślinne, różnią się one gatunkami roślin i 
zwierząt. 

Pod notatką wypiszcie po 4 przykłady roślin i zwierząt występujących w wilgotnych 
lasach równikowych i lasach strefy umiarkowanej. Osoby, które chciałyby dostać 



dodatkową ocenę, proszę aby przysłały mi ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń na 
adres geografia.wajszczyk@interia.pl 

 

 

 TECHNIKA 

Temat: Przyczyny wypadków drogowych                                       13.05.2020 

1. Pojęcie zdarzenia drogowego. 

2. Podział zdarzeń drogowych. 

3. Różnica między kolizją drogową a wypadkiem drogowym. 

4. Rodzaje wypadków drogowych. 

5. Najczęstsze przyczyny wypadków. 

 

Ad.1 

Zdarzenie drogowe -  wszystkie wydarzenia na drodze  niezależnie od tego, czy są jakieś 
ofiary lub poważne straty materialne. 

Ad.2 

 a)       wypadki drogowe, 
  b)       kolizje drogowe. 

Ad, 3 

“Wypadek - zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne           
naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć           
jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała           
lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”. 

„Kolizja - zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne            
naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty           
materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z            
uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub          
rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”. 



Ad.4 

a)  zderzenie pojazdów 
b)  najechanie na pieszego 
c) najechanie na przeszkodę 
d) wywrócenie się pojazdu. 

Ad. 5 

a) błędy kierowców 
b) nieodpowiednie zachowanie pieszych 
c) wpływ alkoholu i środków odurzających 
d) czynniki środowiskowe 
e) złe oznakowanie i stan techniczny dróg 
f) choroby naturalne 
g) zły stan techniczny pojazdów 

Dla chętnych 

Możesz wykonać plakat lub prezentację multimedialną na temat “Przyczyny wypadków 
drogowych”. 

 

 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, solmizcja, 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://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk


 

Religia 

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

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

15. 05. Temat: Godność ludzkiego życia 

przeczytajcie rozdz. 33 (str. 90 - 91), przepiszcie def.  ,,Godność ludzkiego życia"ze 
słownika s 91, podziękujcie własnymi słowami Panu Bogu za dar życia. Szczęść 
Boże!!! 

 
  

   

 


