
INFORMATYKA gr. dziewcząt 
11 maja 2020 

Temat: Kompozycje, historyjki i gry w języku Scratch (str. 80-96) 

1. Przeczytaj cały temat z podręcznika.  
  

2. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania.  
  

3. Nie wysyłaj żadnych plików. 
 

SCRATCH do pobrania (nawet starsze wersje) https://scratch.mit.edu/download 

i SCRATCH do pracy w internecie https://scratch.mit.edu/ 

 

INFORMATYKA  gr. chłopców 
 

 Temat: Wykorzystujemy WordArt lub Fontwork.                 13.05.2020  

1. Przeczytaj  pkt.2 z tematu 10 str.116-118. 

2. Wykonaj ćw. 4 str. 117  (uważnie przeczytaj polecenia w ćwiczeniu). 

Ponadto w  zaproszeniu wyeksponuj (np. stosując pogrubienie, inny kolor czcionki itd.) kogo 

zapraszasz, na co, kiedy impreza się odbędzie, gdzie i kto zaprasza. 

3. Wyślij na emai: l irdud66@gmail.com 

Wstawianie napisu z WordArt 

 

https://scratch.mit.edu/download
https://scratch.mit.edu/download
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
mailto:irdud66@gmail.com


Wstawianie napisu z Fontwork (OpenOfficeWriter) 

Jeśli nie ma go na dole ekranu to należy włączyć 

 

Następnie klikamy 

 

i otrzymujemy 

 

Wybieramy jeden ze wzorów, klikamy dwa razy LPM (lewy przycisk myszy) i pojawia się 

nam 

 

I znów klikamy na ten napis dwa razy LPM, kasujemy ten napis i wpisujemy  Zaproszenie. 

 



BIOLOGIA 

Temat: Budowa i funkcja liścia  15.05.2020 

Podręcznik strona 106 – 107  

          Podręcznik strona 108 – 109  

            https://epodreczniki.pl/a/lisc/DkJP9gGN2 

             https://epodreczniki.pl/a/lisc/DkJP9gGN2 

Notatka z lekcji: 

1. Budowa zewnętrzna liścia  

Wykonaj schematyczny rysunek liścia i wskaż na nim  

• Blaszkę liściową ( może mieć różne kształty )  

• Ogonek liściowy  

• Unerwienie  liści ( to te linie, które widzisz na blaszce liściowej)  

Rysunek strona 106  

2.  Liście możemy podzielić na:  

                                                     LIŚCIE  

 

                                        Ogonkowe                siedzące  

                   -    mają ogonek liściowy               nie mają ogonka liściowego 

                - mięta, lipa, brzoza                         - tulipan, cebula, storczyk 

 

3. Różnorodność liści : 

 LIŚCIE  

  

https://epodreczniki.pl/a/lisc/DkJP9gGN2
https://epodreczniki.pl/a/lisc/DkJP9gGN2


                                    Pojedyncze               złożone  

                             - mają jedną blaszkę            - mają kilka blaszek liściowych  

                           - np. lipa, brzoza                        - kasztanowiec, jarzębina  

4. Funkcja liścia 

a. wytwarzanie składników pokarmowych w procesie fotosyntezy 

b. wymiana gazowa  czyli pobieranie tlenu i oddawanie dwutlenku węgla  

c. transpiracja ( parowanie wody z rośliny)  

UWAGA WAŻNE!!! 

Cebula ma trzy rodzaje liści !!!! ( rysunek poniżej ,wykonaj podobny 

rysunek w zeszycie i go opisz)  

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1 - Liście asymilacyjne ( są zielone i przeprowadzają fotosyntezę)  

• 2 - Liście spichrzowe ( są białe i magazynują składniki pokarmowe m.in. 

witaminę C )  

• 5- liście łuskowate ( pełnią funkcję ochronną , chronią przed utratą 

wody)  



• 4- to piętka czyli łodyga!!!!! 

• 3 – korzenie  

 5. Modyfikacje liścia: 

a. Liście czepne  np. groch , umożliwiają owijanie się wokół podpór.  

b. Liście spichrzowe – cebula , gromadzą substancje pokarmowe 

( Pamiętaj u cebuli są jeszcze liście asymilacyjne i łuskowate) 

c. Ciernie !!! – występują u kaktusa i chronią przed roślinożercami 

i nadmiernym parowaniem wody z rośliny  

d. Liście pułapkowe – występują u roślin mięsożernych np. dzbanecznik i 

ułatwiają chwytanie owadów , które są źródłem azotu!!!! ( dlatego te rośliny 

mogą żyć na podłożu ubogim w azot) .  

 

Praca domowa  

Powtórz wszystko o korzeniu, łodydze i liściu ( strona 98 – 109)  oraz notatki z 

lekcji. Jeśli chcesz poprawić ocenę lub sprawdzić swoją wiedzę, to możesz 

odpowiadać. Czekam na wasze telefony  

 

Historia 

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego. 12.05.2020 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 

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


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. 

  

  

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. 

 

RELIGIA 

12. 05. Temat: ,,Chwalcie łąki umajone” 

 Kochani! Kilka razy zaśpiewajcie tę pieśń (dostępna na youTube). W razie braku dostępu 

skorzystajcie z talentów wokalnych Mamy lub Babuni… 

!5. 05. Temat: Godność ludzkiego życia  

Przeczytajcie rozdział 33 ( str. 90 - 91 ), przepiszcie def. ,,Godność ludzkiego życia” ze 

słownika s 91 i podziękujcie własnymi słowami Panu Bogu za dar życia. Szczęść Boże! 

 

      język polski do 15.05.2020 r. 

11.05.2020 

Temat: Świat opisany w powieści Rafała Kosika ‘’Felix, Net i Nika oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi’’ 

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


         .Elementy świata przedstawionego to: czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie, 

wydarzenia. W prezentacji pani Emilii Wrosz znajdziesz informacje na temat trzech 

pierwszych i na tej podstawie zrób krótką notatkę ( podobną do pisanych na lekcji), plan 

wydarzeń napisz samodzielnie w zeszycie. 

https://view.genial.ly/5e8d91c74fbc480d9153e901/interactive-image-felix-net-i-nika-element

y-swiata-prze 

Wykorzystaj linki: 

https://learningapps.org/11476223 

https://learningapps.org/7985315 

12.05.2020 

Temat: Bohaterowie – przyjaciele z książki ‘’Felix, Net i Nika’’. 

Która z głównych postaci mogłaby zostać Twoim przyjacielem? Uzasadnij swoją opinię, 

podając argumenty zgodne z treścią książki.  Pamiętaj, żeby odnieść się do: przedstawienia 

postaci, wyglądu, cech charakteru, zainteresowań, umiejętności. Pracę prześlij na mój adres. 

Wykorzystaj link: 

https://learningapps.org/7995407 

13.05.2020 

Temat: Ludzie i technika – ‘’Felix, Net i Nika’’. 

W zeszycie: 

 - podaj przykłady sytuacji, w których internet okazał się sprzymierzeńcem bohaterów, oraz 

tych, w których stał się dla nich zagrożeniem; 

- oceń, które z występujących w powieści wynalazków można uznać za potrzebne ludziom, a 

które stanowią dla nich zagrożenie. 

14.05.2020 ( 2 lekcje) 

https://view.genial.ly/5e8d91c74fbc480d9153e901/interactive-image-felix-net-i-nika-elementy-swiata-prze
https://view.genial.ly/5e8d91c74fbc480d9153e901/interactive-image-felix-net-i-nika-elementy-swiata-prze
https://learningapps.org/11476223
https://learningapps.org/7985315
https://learningapps.org/7995407


Temat: ’’Felix, Net i Nika” – jedna powieść wiele gatunków. 

Skorzystamy z prezentacji pani Iwony Wojdył - Górz. Proszę o wykonanie zadań z tejże 

prezentacji, zadania 8., 9. powinny znaleźć się w zeszycie. 

  

https://view.genial.ly/5e7a5717ab73410dfcb9baff/interactive-image-felix-net-nika-i-gamg-ni

ewidzialnych-ludzi-jedna-powiesc-wiele-gatunkow  

 

 

 

Plastyka  

Temat: Materiał i faktura w rzeźbie. 

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:) 

 
J. ANGIELSKI (M. Pietraszczyk) 

  

11.05.2020 

TEMAT: Sporty Sue: I was in a hot-air balloon. 

  

PODRĘCZNIK 

https://view.genial.ly/5e7a5717ab73410dfcb9baff/interactive-image-felix-net-nika-i-gamg-niewidzialnych-ludzi-jedna-powiesc-wiele-gatunkow
https://view.genial.ly/5e7a5717ab73410dfcb9baff/interactive-image-felix-net-nika-i-gamg-niewidzialnych-ludzi-jedna-powiesc-wiele-gatunkow
https://view.genial.ly/5e7a5717ab73410dfcb9baff/interactive-image-felix-net-nika-i-gamg-niewidzialnych-ludzi-jedna-powiesc-wiele-gatunkow


Ćw. 1 str. 76 - jeśli masz taką możliwość wysłuchaj nagrania 2.41, następnie przeczytaj 
samodzielnie historyjkę i odpowiedz na pytanie. 

Ćw. 2 str. 77 - przeczytaj zdania i napisz True lub False. 

Zapoznaj się z zasadami tworzenia pytań i krótkich odpowiedzi z czasownikiem to be w 
czasie Past Simple. 

  

Was I....? Yes, you were/ No, you weren't     Czy ja byłem...? Tak, ty byłeś/Nie, ty nie 
byłeś 

Were you...? Yes, I was/No, I wasn't     Czy ty byłeś...? Tak, ja byłem/Nie, ja nie byłem. 

Was he....? Yes, he was/No, he wasn't Czy on był...? Tak, on był/ Nie, on nie był. 

Was she...? Yes, she was/No, she wasn't   Czy ona była...? Tak, ona była/Nie, ona nie 
była. 

Was it...? Yes, it was/No, it wasn't    Czy to było...? Tak, to było/ Nie, to nie było. 

Were we....? Yes, we were/No, we weren't lub Yes, you were/No, you weren't (w 
zależności od kontekstu w ćwiczeniach możecie wpisywać obojętnie którą krótką 
odpowiedź)  Czy my byliśmy...? Tak, my byliśmy/Nie, my nie byliśmy lub Tak, wy 
byliście/ Nie, we nie byliście. 

Were you...? Yes, we were/No, we weren't    Czy wy byliście...? Tak, my byliśmy/Nie, my 
nie byliśmy. 

Were they...? Yes, they were/No, they weren't  Czy one były/oni byli...?Tak, one były/oni 
byli/ Nie, one nie były/oni nie byli. 

  

Jeśli chcemy utworzyć pytania ze słówkami When- kiedy lub Where - gdzie, wstawiamy 
je na początku zdania. 

  

WHEN/WHERE+WAS/WERE+OSOBA+RESZTA ZDANIA 

np. Where were you yesterday? I was in a hot-air balloon. 

  

A teraz obejrzyj filmik z serii Grammar app 



https://www.youtube.com/watch?v=a70BAA_wDc0&list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEb
QGpFhG2eV5C&index=12 

  

Po obejrzeniu filmiku wracamy do zadań w książce. 

Ćw. 3 str. 77 - zamień zdania twierdzące na pytające i dopisz do nich odpowiedzi 
zgodnie z treścią historyjki. 

Ćw. 4 str. 77 - napisz z rozsypanki pytania i dopasuj do nich poprawne odpowiedzi. 

14.05.2020 

TEMAT: Sporty Sue- workbook ex. 

  

ĆWICZENIÓWKA 

  

Ćw. 1,2,3 + useful, train your brain str. 55 

  

15.05.2020 

  

TEMAT: Train your brain. 

  

PODRĘCZNIK 

  

Ćw. 4 str. 78 - napisz jak najwięcej zdań używając tylko podanych słów. Każdego słowa 
możesz użyć więcej niż jeden raz. 

Np. He was not in the greengrocer's. 

Ćw. 5 str. 78 - odpowiedz na pytanie zadane przez Sporty Sue. 

Ćw. 6 str. 78 - napisz 4 pytania, aby dotrzeć do mety.  

ĆWICZENIÓWKA  

https://www.youtube.com/watch?v=a70BAA_wDc0&list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=a70BAA_wDc0&list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C&index=12


Ćw. 1, 2 str.56 

Dla chętnych ćw. 4 str. 56 

Język angielski A.Wypych 

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

11.05.2020 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 

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 
  

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


● 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 ! ;) 

 

 

 Geografia  -11.05. 2020 r. 

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 temperatura (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 

MATEMATYKA 

11.05.2020 – Temat: Pole prostokąta i kwadratu. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt. 
#V/6-01 Pole prostokąta i kwadratu – Szymon Wojciechowski (polecam) Następnie 
przeczytaj z podręcznika strony 182 i 183. Pracując razem z panem Szymonem zapisz w 

mailto:geografia.wajszczyk@interia.pl


zeszycie notatkę ( to o co prosi nauczyciel – wzór na pole prostokąta i kwadratu) a następnie 
wykonaj ćw 1,2 ze str 93 a potem w zeszycie zadania z podręcznik: 1,2,3,6,7 str. 183. 

12.05.2020 – Temat: Pole prostokąta i kwadratu – Cd. 

Wykonajmy razem w zeszycie zadania z podręcznika: 8, 10, 13 str. 182 i 183. 

 

 



 

Następnie wykonaj w zeszycie zad 8,11,12 str. 183 – podręcznik. 

13.05.2020 – Temat: Zależności między jednostkami pola. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt. 
#V/6-02 Zależności między jednostkami pola – pan Szymon Wojciechowski (polecam) 
Następnie przeczytaj z podręcznika strony 186. Pracując razem z panem Szymonem zapisz w 
zeszycie notatkę ( zapisz te pierwsze przykłady zamiany jednostek, które rozpisane są zaraz 
na początku filmiku oraz później informację o nowych jednostkach, które wykorzystywane są 
przy obliczaniu gruntów) a następnie wykonaj korzystając z filmiku ćw 1,2,3 ze str 94 a 
potem w zeszycie zadania z podręcznik: 2,3,5 str. 187. 

14.05.2020 – Temat: Zależności między jednostkami pola – Cd. 

Wykonajmy razem w zeszycie zad 6 str. 187 – podręcznik: 



 

Następnie wykonaj w zeszycie zad 1,4  str. 187 – podręcznik oraz ćwiczenie 4 str. 94. 

 

 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”. 

Muzyka 

12.05.2020 

 

Temat: Współczesne aranżacje muzyki klasycznej. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk


Proszę poświęcić również na nadrobienie zaległości z lekcji poprzednich. Część osób wysyła 
mi regularnie efekty swojej pracy (gra na instrumencie, solmizacja, 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. :) 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 


