
JĘZYK ANGIELSKI 5c 11.05-15.05.2020 r. 

 TOPIC: Past simple regular.aI didn’t watch it. 12 i 13.05.2020 r. 

 1.       Ćw. 1/88 podręcznik – Przeczytaj dialog i w zeszycie napisz programy, które oglądali 
Sarah i Max. 

2.       Na dzisiejszej lekcji zaczynamy czas przeszły – Past Simple. Poniżej znajdziecie 
wyjaśnienia. Jeżeli czegoś nie zrozumiecie proszę o kontakt mailowy – 
mgolanowskasp3@wp.pl 

 Past Simple to czas przeszły prosty, jak sama nazwa wskazuje służy on do tworzenia zdań w 
czasie przeszłym. 

  

Sposób konstrukcji tego czasu jest bardzo prosty: wystarczy, że po podmiocie (I, You, 
He, She, It, We, You, They) postawimy czasownik w tzw. II formie (może być ona 
tworzona w sposób regularny (czasownik +ed/d) lub w przypadku niektórych 
czasowników w sposób nieregularny. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się czasownikami 
regularnymi. 

 Poniżej znajduje się schemat tworzenia regularnych II form czasownika stosowanej przy 
konstrukcji zdań twierdzących w czasie Past Simple. 

  

Jeżeli czasownik kończy 
się... 

Aby utworzyć II 
formę 
czasownika.
.. 

Przykł
ad 

Tłumacze
nie 

e dodajemy 
końcówkę -D 

live - 
lived 

żyje -żył 

spółgłoska + y zamieniamy y na 
i oraz 
dodajemy 
-ED 

cry - 
cried 

płacze 
- 
płakał 



1 samogłoska + 1 
spółgłoska 
(ale nie w,y) 

podwajamy 
spółgłoskę i 
dodajemy 
-ED 

tap - 
tapped 

stuka - 
stukał 

w innych przypadkach dodajemy 
końcówkę -ED 

boil - 
boiled 

gotuje - 
gotował 

  

Zwróćcie uwagę na czasownik: 

  

play – played – przed Y występuje samogłoska i dlatego Y nie zamienia się na I po dodaniu 
końcówki – ed. 

 BUDOWA ZDAŃ 

 A.  Twierdzące 

 Zdania twierdzące budujemy wedle następującej reguły: 

 Przykład odmiany: 
  

Odmiana czasownika regularnego 

I worked. You worked. He 
worked. She worked. It worked. 
  

We worked. You worked. They 
worked. 

  

3.       Ćw. 2/88 – podręcznik. Do podanych czasowników dodaj końcówkę –d/ed zgodnie z 
zasadami. Zadanie wykonaj w zeszycie. 

  



JAK TWORZYMY PRZECZENIA W PAST SIMPLE? 

Zdania przeczące w czasie Past Simple tworzymy przy użyciu didn’t = did not 

  

Odmiana czasownika regularnego 

I didn't work. You didn't work. He 
didn't work. She didn't work. It 
didn't work. 
  

We didn't work. You didn't work. 
They didn't work. 

  

4.       Ćw. 3/88 – podręcznik – czasowniki w nawiasie wstaw w czasie PAST SIMPLE – są 
to zdania twierdzące i przeczące. 

5.       Ćw. 1/63 – ćwiczeniówka 

6.       ZADANIA, KTÓRE NALEŻY DO MNIE WYSŁAĆ: 

Wystarczy, że na początku ćwiczenia wpiszecie swoje imię i tylko pierwszą literę nazwiska. 
NIE PISZCIE PEŁNEGO NAZWISKA!!!! 

https://wordwall.net/play/977/890/4803 

https://wordwall.net/play/865/872/62234 

https://wordwall.net/play/1118/841/273 

https://wordwall.net/play/893/694/535 

  

TOPIC: WE LOVE SPORTS! 15.05.2020r. 

1.       Ćw. 1/89 – podręcznik, powtórz słówka, a następnie, korzystając ze słowniczka w 
podręczniku na str.96 dopasuj słówka do numerków na obrazkach. Potem zapisz słówka i 
ich tłumaczenie w zeszycie. 

https://wordwall.net/play/977/890/4803
https://wordwall.net/play/865/872/62234
https://wordwall.net/play/1118/841/273
https://wordwall.net/play/893/694/535


LINK DO SŁUCHANIA: 

https://megawrzuta.pl/download/ad3f4ef2fc67decfc6d673de1d9997c8.html 

2.       Ćw. 2/89 – podręcznik. W zeszycie podziel słówka z ćwiczenia 1 na kategorie: 

- event – wydarzenie 

- place – miejsce 

- person – osoba 

3.       Ćw. 3/89 – podręcznik/ mała książeczka. Wstaw wyrazy z ćw. 1 w luki. UWAGA! 
Czasami potrzebna jest liczba mnoga. 

4.       Ćw. 4/89 – mała książeczka posłuchaj dialogu i wybierz odpowiednie słowa. 

LINK DO SŁUCHANIA: 

https://megawrzuta.pl/download/d58e96816f7b7c3ec74744d2173f09ae.html 

5.       Ćw. 1,2,3/64 – ćwiczeniówka 

Z TEJ LEKCJI NIC DO MNIE NIE WYSYŁACIE!! 

 

Matematyka 

Obowiązują pełne rozwiązania!!! 

11.05.2020 

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=bxQEflT7cFY&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 1/162, 2/163 i ćwiczenia strona 81. 

12.05.2020 

Temat: Ćwiczenia w mnożeniu ułamków dziesiętnych. 

https://megawrzuta.pl/download/ad3f4ef2fc67decfc6d673de1d9997c8.html
https://megawrzuta.pl/download/d58e96816f7b7c3ec74744d2173f09ae.html
https://www.youtube.com/watch?v=bxQEflT7cFY&feature=youtu.be


Zadania do wykonania w zeszycie 3, 7/163 i ćwiczenia strona 82. 

Dla chętnych w zeszycie 4, 5/163 

13.05.2020 

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie sposobem pisemnym 2/165 i ćwiczenia 
strona 84. 

Dla chętnych ćwiczenia strona 83. 

Proszę o przesłanie pracy domowej z ćwiczeń strona 82 i 84  

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

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

15.05.2020 

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie sposobem pisemnym 1/167, 2/168 i 
ćwiczenia strona 86. 

Dla chętnych ćwiczenia strona 85. 

 

Historia, klasa: V C 

  

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego. 11.05.2020 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk&feature=youtu.be


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. 

  

  

Temat: Unia polsko-litewska. 14.05.2020 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. 

  

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


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. 

  

 

INFORMATYKA 

13 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/ 

Geografia  

Temat: Pogoda a klimat  

Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 3 strona 62 

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


Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 4 strona 63  

 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.Czekam na wasze telefony, możecie odpowiadać z 
tego materiału.  

JĘZYK POLSKI 

poniedziałek 



Temat: Początki świata według Greków. 

Przeczytaj  “Mit o początku świata”  strona 202- 204 

W zeszycie odpowiedz na pytania: 

•  Kto w greckim micie był uosobieniem Nieba, a kto – Ziemi? 

 • Dlaczego Uranos zrzucił cyklopów do Tartaru?  

•  Komu Gaja wręczyła kamienny sierp do walki z Uranosem?  

• Dlaczego Kronos pożerał swoje dzieci? 

 • W jaki sposób Rea uratowała Zeusa? • Kogo ocalił Zeus? (odpowiadaj 
pełnymi zdaniami) 

 Na podstawie nowej wiadomości zrób notatkę, czym jest mit i mitologia. 
Postaraj się zapamiętać te informacje. 

 wtorek 

Temat: Z wizytą na Olimpie. 

Zapoznaj się z informacjami ze stron 206- 207. 

Przedstawione ilustracje połączone z informacjami nazywamy infografiką. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1, 4 i 6. 

czwartek- piątek 

Temat: Po stracie córki. 

Przeczytaj “Mit o Demeter i Persefonie” 

Zrób plan wydarzeń. Pamiętaj używaj równoważników zdań,  

czyli wypowiedzeń bez osobowej formy czasownika. 

Wykonaj też ćwiczenie 3 s.210 



Pozdrawiam :) 

RELIGIA 

12. 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 rozdział 33 (str. 90 - 91), przepiszcie def. ,,Godność ludzkiego 
życia” ze słownika s91, podziękujcie własnymi słowami Panu Bogu za dar 
życia. Szczęść Boże!!! 

 

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:) 
 

TECHNIKA 

Temat: Przyczyny wypadków drogowych                                       12.05.2020 

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 

14.05.2020 

 

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. :) 

 
 

 Godzina wychowawcza 

15 maja 

Dzień Niezapominajki 
W dosłownym tłumaczeniu niezapominajka, to z języka greckiego „mysie uszko”. W 
Polsce często nazywana jest niezabudką. To kwiat, który najczęściej kojarzymy z 
dzieciństwem, sielskimi widokami i bieganiem po łące. Należy do roślin 
ogórecznikowatych, łatwych w uprawie, nie wymagających czasochłonnej pielęgnacji. 
Dlatego spotkać go można na wielu kontynentach. Najczęściej spotykamy niezapominajki w 
kolorze niebieskim z żółtymi środkami, ale są również białe czy różowe, choć rzadziej 
występujące. 

https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk
https://www.ekokalendarz.pl/dzien-niezapominajki/


Maria Konopnicka 
Niezapominajki 

 

Niezapominajki 

to są kwiatki z bajki! 

Rosną nad potoczkiem, 

patrzą rybim oczkiem. 

 

Gdy się płynie łódką, 

Śmieją się cichutko 

I szepcą mi skromnie: 

„Nie zapomnij o mnie”. 

 

 

Od 2002 roku, zawsze 15 maja, obchodzimy święto, które swoją nazwę zawdzięcza 
właśnie tym kwiatom. 

Dzień Niezapominajki obchodzimy od kilkunastu lat 15 maja. W tym dniu promujemy 
szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie 
jej ochrony. Dodatkowo „niezapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych 
chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to zachęca nas do 
pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, dostrzeżenia go 
na własnym osiedlu, dzielnicy czy mieście, przypomina o istocie dbania o nasze 
otoczenie. 

 



 


