
Geografia  
Temat: Pogoda a klimat  
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 3 strona 62  
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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 

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


 3. Różnorodność liści : 

          LIŚCIE 

                                            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 zielne 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 wiadomości o korzeniu, łodydze i liściu ( książka strona 98 
-111) oraz notatki z lekcji. 

  



  

RELIGIA 

 11.05.2020 Temat: Życie w świetle Ewangelii 

Katecheza 42 www.swietywojciech.pl ,podręcznik str 122 i 123. 

Jaki motyw powtarza się na tych trzech fotografiach? Przeczytaj fragmenty z 
Pisma Świętego (na żółtym polu), jak Jezus nas nazywa? Kiedy nasze życie jest 
światłem dla innych? Pamiętasz naszą piosenkę z uroczystości I Komunii Świętej – 
zaśpiewaj ją – tekst w książce. 

14.05.2020 Temat: Jezus wobec cierpiących. 

Katecheza 43 www.swietywojciech.pl ,podręcznik str 126 -129. 

Przeczytaj fragmenty z Pisma Świętego, które mówią w jaki sposób Pan Jezus 
zachowywał się wobec chorych. Zwróć uwagę, że zależało Mu nie tylko na ciele, 
ale przede wszystkim na duszy. Dlatego ustanowił dwa sakramenty: pokuty i 
pojednania oraz namaszczenia chorych. Poszukaj w podręczniku na czym polegają 
te sakramenty. 

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 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. 

http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/


 

 



 

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. 

 

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 

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. 
:) 

Historia 

12.05.2020 i 13.05.2020 

 

Temat: Utrwalenie wiadomości - TESTY 

UWAGA. Nie wysyłajcie mi prac z tego tygodnia. Testy: 1 i 2 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 :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk
https://drive.google.com/open?id=13IOYqNw-I7B4mw_qzy0JWzi7hcvDUh-h
https://drive.google.com/open?id=13IOYqNw-I7B4mw_qzy0JWzi7hcvDUh-h
https://drive.google.com/open?id=1jO1pc4acBNsgCFRszeWiVoTq8tsx98l7
https://drive.google.com/open?id=1jO1pc4acBNsgCFRszeWiVoTq8tsx98l7


INFORMATYKA 

Temat: Wykonujemy obramowanie i cieniowanie. 15.05.2020 

1. Przeczytać tekst na str.113-111. 

2.Wykonaj ćwiczenie 1 i 2/115. 

Obramowanie tekstu (Word) 

-  zaznaczamy tekst, który chcemy obramować 

- układ strony 

- obramowanie stron 

- obramowanie 

- ramka, wybieramy styl linii, kolor, szerokość 

-ok 

  

  

  

  

  

  

  

Obramowanie tekstu OpenOffice (Writer) 

 



 Pokaże się okno, w którym wybieramy krawędzie, styl linii, kolor itd. 

  

Cieniowanie tekstu (Word) – podobnie jak obramowanie. 

-  zaznaczamy tekst, który chcemy zacieniować 

- układ strony 

- obramowanie stron 

- cieniowanie 

- wybieramy styl, wypełnienie, kolor 

Cieniowanie tekstu (OpenOffice – Writer) 

Wybieramy 

 

Otrzymujemy 

  

Wybieramy kolor, kursor zmienia się, trzymając wciśnięty LPM przesuwamy po tekście. 
3.Wykonaj zadania 1,3/123 i prześlij na email: irdud66@gmail.com (tylko zadania). 



 TECHNIKA 

Temat: Przyczyny wypadków drogowych                                       11.05.2020 

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”. 

 

  

 JĘZYK POLSKI 

  

E-mail kontaktowy: 

 klasa5jp@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:  Bez kłopotu rozpoznasz typy podmiotów 

  



Przekieruj się na stronę z e-podręcznika. Link do strony: 

https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5 

Postępuj zgodnie z poleceniami. Po każdym rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzaj swoje wyniki. 

Popraw ewentualne błędy. 

 ŚRODA 

 TEMAT:  Spotkanie z podmiotem szeregowym i domyślnym. 

 1. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku str. 236-237. 

2. Wykonaj polecenia z podręcznika 1-6 ustnie str. 237. 

3. Wykonaj ćwiczenia 1-8 w zeszycie ćwiczeń  ze str. 46-48. 

  

czwartek – 2 godziny 

 TEMAT: Wyprawa pełna emocji, czyli Tomek i Huck na tropie skarbu. 

 1. Wykonaj polecenia pod tekstem „Przygody Tomka Sawyera” z podręcznika ze str. 304-307. 

2. Jak sądzisz, dlaczego ludzi fascynują ukryte skarby? Jakie marzenia się za tym kryją. Napisz 
krótką odpowiedź w zeszycie. 

  

 PIĄTEK 

TEMAT:  Przydawki, okoliczniki i dopełnienia wzbogacają wypowiedzenia. 

  

Przekieruj się na stronę z e-podręcznika. Link do strony: 

https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSu
GuhPC  

Postępuj zgodnie z poleceniami. Po każdym rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzaj swoje wyniki. 

Popraw ewentualne błędy. 

  

https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5
https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC
https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC


Język angielski 

Poniedziałek 

Topic: In a clothes shop. 

Strona 79 z podręcznika 

Przeczytajcie i, jeżeli macie możliwość, posłuchajcie dialogu z zadania 1.  

Są tam przedstawione zwroty używane w sklepie. 

W zadaniu 2 wymienione zostały rozmiary, trzeba je dopasować do ubrań z zadania 1. 

Zadanie 4. - zróbcie proszę w zeszycie, trzeba uzupełnić dialog podanymi wyrazami.  

Zadanie 5 proszę zrobić, jeżeli macie dostęp do nagrań, jeżeli nie, to odpuszczamy.  

Zadanie 6 dla chętnych - proszę przetłumaczyć zdania w zeszycie, oczywiście pracujemy ze 
słowniczkiem, nie polecam translatora tłumaczącego całe zdania. 

Ćwiczeniówka strona 57 

Wtorek 

Topic: Revision Unit 6 - powtórzenie 

No to czas na podsumowanie - strona 81 w podręczniku. 

W zadaniu 1 trzeba zapisać w zeszycie nazwy sklepów zaczynające się na podane litery. 

Zadanie 2. Przeczytajcie zdania i zdecydujcie na podstawie opisu, o jaki środek transportu 
chodzi. Nie trzeba tego robić w  zeszycie. 

Zadanie 3. Uzupełnijcie prosze dialogi i tym razem zróbcie to w zeszycie. Słówka są podane w 
ramce. 

Zadanie 4. uzupełnijcie zdania, też w zeszycie, wpisując odpowiednio odmieniony czasownik to 
be w czasie przeszłym (tak jak w poleceniu). 

Zadanie 5. tym razem piszemy pytania, chciałbym, żebyście na nie odpowiedzieli.  

Zadanie 6 dla chętnych :)  

Ćwiczeniówka strona 59 

 



 Piątek 

Topic: Let’s check 5-6. 

Prosze, żebyście powtórzyli sobie wszystkie zagadnienia z rozdziałów 5 i 6. Na stronach 84-85 
w podręczniku są ćwiczenia podsumowujące oba rozdziały, te z którymi pracujecie samodzielnie 
:)  

Zadanie 1. dzielimy słowa z ramki na kategorie podane w tabelce. 

Zadanie 2. Uzupełniamy zdania czasem Present Simple lub Present Continuous. Zróbcie to w 
zeszycie.  

Zadanie 3 to czasownik to be w czasie przeszłym - Past Simple - trzeba ułożyć pytania i 
odpowiedzieć na nie.  

Zadanie 4 - przypominamy sobie must i mustn’t, uzupełnijcie szkolne zasady. 

Zadanie 5 omijamy, zadanie 6. - prosze uzupełnić zdania podanymi wyrazami. 

Zadanie 7 dla chętnych - Słuchanie. 

Zadanie 8. trochę czytania - przeczytajcie teksty i dopasujcie do nich zdania - opinie. 

Zadanie 9 dla chętnych i na szósteczkę :) do napisania 3 posty o sklepach.  

Zadanie 10 omijamy. 

Ćwiczeniówka strony 60-61 dla chętnych. 

Pozdrawiam i do dzieła :)  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 


