
ANGIELSKI 

  

12.05.2020 

TEMAT: Computer equipment- vocabulary. 

Możecie odsłuchać wszystkie nagrania pobierając plik ze strony: 

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

Należy wybrać:  Szkoła podstawowa klasy 4-8, następnie Brainy 6 i Student's Audio 
CD3. 

  

PODRĘCZNIK 

Ćw. 1 str. 84 - jeśli masz taką możliwość posłuchaj nagrania a następnie przetłumacz 
słówka, posługując się słowniczkiem ze str. 94 i dopasuj nazwy do zdjęć. 

Phonic twister- jeśli masz taką możliwość posłuchaj nagrania i powtórz je. CD3: 02 

Ćw. 3 str. 85 - przeczytaj ogłoszenia i odpowiedz na 3 pytania. 

Ćw. 6 str. 85- przetłumacz słówka znajdujące się pod ilustracjami posługując się 
słowniczkiem ze str. 94. 

Zadania dla chętnych (na plusa). 

Ćw. 5 str. 85 - posłuchaj rozmów 5 klientów ze sprzedawcami i wypisz nazwy sprzętu 
komputerowego z ćw. 3 o którym rozmawiają. 

Ćw. 7 str. 85 - dopasuj do każdej wypowiedzi odpowiadające jej zdanie. 

  

13.05.2020 

TEMAT: Computers- workbook ex. 

  

ĆWICZENIÓWKA 

Ćw. 1, 2, 3 str. 60 + tabelka Life Skills. 

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


  

Zadanie dla chętnych na plusa: Wykonaj zadania z Unit 7, które są umieszczone na 
klasowym Quizlecie. Przypominam link: 

https://quizlet.com/join/zGu8CMYue 

  

14.05.2020 

TEMAT: Present perfect 

  

Na dzisiejszej lekcji poznamy nowy czas : Present Perfect. Przeczytaj i przeanalizuj 
dokładnie notatkę! 

UŻYCIE: 

Czasu Present Perfect używamy do opisywania czynności, które: 

·       wydarzyły się kiedyś w przeszłości, w nieokreślonym czasie, który jest 
nieistotny lub nieznany. Istotniejszy jest sam fakt, że dana czynność się 
wydarzyła, a także jej związek z teraźniejszością. 

Np. Ann has bought a new smartphone. - Ann kupiła nowy smartfon. ( Nie 
określamy czasu, kiedy dokonany został zakup, ponieważ nie jest to istotne, 
Ważne jest, że Ann ma nowy telefon). 

·       rozpoczęły się kiedyś w przeszłości i trwają do chwili obecnej. 

Np. I have learnt English for 6 years. - Uczę się angielskiego od 6 lat. (Zacząłem 
się uczyć 6 lat temu i nadal się uczę). 

·       zakończyły się niedawno, a ich skutki nadal obserwujemy. 

Np. Sam has lost his keys. - Sam zgubił kluczyki. (Skutkiem jest to, że nie może 
wejść do swojego mieszkania). 

  

TWORZENIE ZDAŃ 

  

https://quizlet.com/join/zGu8CMYue


Zdania twierdzące 

  

osoba + have/has (3 os. l.poj. czyli HE/SHE/IT) + czasownik + ED( jeśli jest 
regularny) lub III forma z tabelki (jeśli jest nieregularny) 

  

I have finished my homework. 

She has finished her homework. 

 

W zdaniach twierdzących możemy użyć form skróconych czasowników have i 
has. 

HAVE= 'VE 

HAS= 'S 

  

I've finished my homework. 

She's finished her homework 

Zdania przeczące 

  

osoba + haven't/hasn't (3 os. l.poj. czyli HE/SHE/IT) + czasownik + ED lub III 
forma z tabelki 

  

I haven't finished my homework. 

She hasn't finished her homework. 

  

Zdania pytające i krótkie odpowiedzi 

  



Have/Has(3 os. l.poj. czyli HE/SHE/IT) + osoba  + czasownik + ED lub III forma 
z tabelki 

  

Have you finished your homework? 

Yes, I have / No, I haven't. 

  

Has she finished her homework? 

Yes, she has / No, she hasn't. 

  

Pamiętaj, że w czasie Present Perfect we wszystkich rodzajach zdań dodajemy do 
czasownika - ED lub III formę z tabelki. Zasady dodawania końcówki -ED są takie 
same jak w czasie Past Simple. 

  

A teraz obejrzyj filmik z serii Grammar app na YT: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=klFdjaroPqE&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pX
WTVDELxw62&index=13 

  

PODRĘCZNIK 

  

Ćw. 1 str. 86 - przeczytaj komentarze i wybierz poprawną odpowiedź 

Ćw. 2 str. 86 - dopisz III formę czasowników podanych w tabeli, jeśli nie pamiętasz 
otwórz              podręcznik na str. 122 

Ćw. 4 str. 86 - napisz zdania w czasie Present Perfect 

Ćw. 5 str. 86 - uzupełnij zdania twierdzące i przeczące w czasie Present Perfect 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=klFdjaroPqE&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=klFdjaroPqE&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=13


JĘZYK POLSKI 
11 V – 15 V 2020 

Kochani moi! Oto zestaw zadań do zrealizowania dla Was na najbliższe dni. 

W tym tygodniu – projekt! Na efekty Waszej pracy czekam 15 maja. Ale zanim              
efekty… 

1. Na stronie 328 znajdziesz tekst: Poradnik Małego Patrioty – przeczytaj go na dobry              
początek. 

2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8 

3. I jeszcze taki: https://www.youtube.com/watch?v=oakcdnzvsyM 

4. I jeszcze: https://www.youtube.com/watch?v=ekz6i58kVpI 

5. I: https://www.youtube.com/watch?v=BPVfAArQhQQ 

A teraz zadanie: Wyobraź sobie, że masz opowiedzieć o swojej Ojczyźnie rówieśnikom z             
innych krajów… Przygotuj prezentację multimedialną (min.10 slajdów). Pamiętaj, że         
oprócz zdjęć ważny jest tekst, tło, czcionka … Czasem właśnie taki detal stanowi o              
wartości pracy. 

Ruslan… A może Ty wolisz zrobić o Ukrainie??? Twój wybór! 

Cóż już nie mogę się doczekać na Wasze prezentacje!!! 

Powodzenia! Pozdrawiam! 

Izabela Winiarska 

 

Matematyka 

Obowiązują pełne rozwiązania!!! 

11.05.2020 

Temat: Utrwalenie wiadomości z liczb dodatnich i ujemnych. 

Zadania do wykonania w zeszycie 94, 96/250 i  98, 99/251. 

12.05.2020 

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. 

https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8
https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8
https://www.youtube.com/watch?v=oakcdnzvsyM
https://www.youtube.com/watch?v=oakcdnzvsyM
https://www.youtube.com/watch?v=ekz6i58kVpI
https://www.youtube.com/watch?v=ekz6i58kVpI
https://www.youtube.com/watch?v=BPVfAArQhQQ
https://www.youtube.com/watch?v=BPVfAArQhQQ


Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=8-IcAE_y5jI&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania  w zeszycie 1, 2/179 i 4, 5/180 i ćwiczenia strona 87. 

14.05.2020 

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych cd 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach 89 i 91. 

Dla chętnych w ćwiczeniach strony 88 i 90. 

Proszę o przesłanie zdjęć z rozwiązaniami pracy domowej na maila: 
aprylinska.matematyka@gmail.com 

ćwiczenia  strony  89 i 91. 

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

15.05.2020 

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=afAHDJh-XOw&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 1, 2, 3, 4, 5/186. 

 Biologia 

Temat: Czynności życiowe gadów. 

Podręcznik strona 104 - 106 

https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v 

 Notatka do zeszytu 

 1.     Gady są owodniowcami czyli zwierzętami, które wykształciły błony płodowe dzięki 
którym rozmnażanie odbywa się na lądzie bez udziału wody 

a.     Kosmówka – błona płodowa zewnętrzna przez którą odbywa się wymiana 
gazowa 

https://www.youtube.com/watch?v=8-IcAE_y5jI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=afAHDJh-XOw&feature=youtu.be
https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v


b.  Owodnia – wypełniona jest płynem umożliwiającym rozwój zarodka 

c. Omocznia – gromadzi szkodliwe substancje wydalane przez zarodek 

2.     Rozwój gadów odbywa się na lądzie. Są to zwierzęta jajorodne 

- jaja składane są na lądzie , osłonięte są wapienną lub elastyczną osłoną. 

- W rozwoju gadów nie ma larwy jest więc to rozwój prosty. 

- Niektóre gady są jajożyworodne: jaszczurka żyworodna, padalec, żmija 
!!!!!! 

 3. Wzrost gadów odbywa się przez całe życie w związku z tym węże   i 
jaszczurki muszą co jakiś czas zrzucać stary naskórek. 

 4. Wylinka – zrzucanie starego naskórka !!! ( naskórka a nie skóry) 

 5. Gady mają układ krwionośny zamknięty, mają dwa obiegi krwi (  
ponieważ serce ma dwa przedsionki) , ale krew odtlenowana miesza się częściowo  z krwią 
utlenowaną ponieważ w komorze serca znajduje się częściowa przegroda. Dlatego gady są 
jeszcze zwierzętami zmiennocieplnymi. 

  6. U gadów występuje akomodacja czyli zdolność zmiany kształtu soczewki oka.  

 7. Porównanie płuc płazów i gadów : 

 PŁAZY                     GADY 

- workowate płuca                                                - gąbczaste płuca 

o małej powierzchni o większej powierzchni 

- brak klatki piersiowej - obecność klatki piersiowej 

- wentylacja płuc                                                 - wentylacja płuc 

odbywa się  w wyniku ruchu                                   następuje w wyniku ruchu 

jamy gębowej                                                          klatki piersiowej 

- występuje wymiana gazowa - brak oddychania płucnego 

przez skórę 

 Praca domowa. 



Powtórz wiadomości o rybach, płazach i gadach. 

 

Geografia 

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji  

Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 1 strona 85 

zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 2,3 strona 86 

 INFORMATYKA 

11 maja 2020 

Temat: Programujemy gry multimedialne w środowisku Scratch – powtarzanie poleceń i 
instrukcje warunkowe (str. 61-64) 

1. Powtórz zagadnienia – powtarzanie poleceń i instrukcje warunkowe z 
podręcznika (61-64). 
  

2. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania. 
  

3. Nie wysyłaj żadnych plików. 
 

 

 PLASTYKA 

 

Temat: Renesans – spokój i harmonia. 

 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat renesansu w książce do plastyki od strony 52 – 61. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

(Notatki nie przysyłajcie na maila) 

 

Pamiętajcie o zaległych pracach. 

Pozdrawiam :) 



RELIGIA 

12.05.2020 Temat: Bóg - Honor – Ojczyzna 

Podręcznik katecheza 37 na stronie www.swietywojciech.pl Przeczytaj definicję słów honor i 
ojczyzna w słowniku w podręczniku. Przeczytaj fragment biblijny Mt,22,15-21 czego uczy 
nas Pan Jezus w tym fragmencie? Przeczytaj: Bóg - Honor – Ojczyzna i Patriotyzm, czyli 
Umiłowanie ojczyzny, to nasz religijny obowiązek. Znajdź tekst Roty przeczytaj, może 
zaśpiewaj. 

13.05.2020 Temat: Najnowsza historia Kościoła w Polsce. 

Bardzo ważne: Myśląc Kościół nie myśl budynek, księża, ale ja, moja rodzina i wszyscy 
wierzący i ochrzczeni. 

Podręcznik katecheza 38 na stronie www.swietywojciech.pl Przeczytaj fragmenty biblijne Rz 
12,1-2,9-13, Łk 9,23 Czy dzisiaj my chrześcijańskiej tak postępujemy? Przeczytaj Wierność 
Chrystusowi drogowskazem właściwych wyborów. Pomyśl o sytuacji Kościoła po II wojnie 
światowej, postawie prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego (przygotowujemy się w tym 
roku do Jego beatyfikacji), ks. Jerzego Popiełuszki. Czy widzisz dziś jakieś zagrożenia dla 
Kościoła, czy wiesz jak nazywa się nasz biskup? 

 

 TECHNIKA 

Temat: Sposoby wymiarowania                                                                               15.05.2020 

1. Wymiarowanie od bazy. 

2. Wymiarowanie za pomocą łańcucha wymiarowego. 

Ad.1 

Wymiarowanie bazy wymiarowej (od bazy wymiarowej) polega na podawaniu (kreśleniu) 
wszystkich wymiarów równoległych od jednej wspólnej linii, krawędzi lub płaszczyzny. W 
płaskim układzie wymiarowym współrzędnych prostokątnych są dwie wzajemnie prostopadłe 
bazy wymiarowe. W przypadku skomplikowanych przedmiotów dopuszcza się zastosowanie 
kilku baz wymiarowych. Bazą nie może być linia kreślona pod kątem, jak również linia 
zakończona łukiem. 

 

 

  

 

 

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


   Zwymiaruj sposobem od bazy następujące bryły, zrób zdjęcie i prześlij na mail. Pamiętaj 
również o zasadach,  które poznaliście wcześniej. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Historia 

11.05.2020 r. i 13.05.2020 

 

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 

https://drive.google.com/open?id=1RtCC8xbiEV9no81JVTR3gl2rSxH6S-un
https://drive.google.com/open?id=1RtCC8xbiEV9no81JVTR3gl2rSxH6S-un


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, 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. :) 

 
 

 

 

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

