
6f od 11.05 do 15.05.2020 
 

BIOLOGIA  

 14.05.2020 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 

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 

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


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. 

  

 INFORMATYKA 

12 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 



JĘZYK POLSKI 

11.05.2020 Temat: Czy da się spełnić marzenia? 

Przeczytaj tekst ‘’Noelka’’ str. 278. Zapoznaj się z wiadomością ze str. 280. Zadania 3., 6. 
str. 280. zrób w zeszycie, pozostałe ustnie. 

12.05.2020 Temat: Zagraniczni goście w naszym języku. 

Przeczytaj informacje w podręczniku str. 281. W ćwiczeniówce zrób zadania ze str. 94. – 96. 

13.05.2020 ( 2 lekcje) Temat: Zdania złożone bardzo cenione. 

Przeczytaj informacje str. 283., 285.  W ćwiczeniówce zrób zadania ze str. 56. - 59. Prześlij 
na mój adres str. 58. 

Skorzystaj z linków: 

https://learningapps.org/938478 

https://learningapps.org/watch?v=pxdaauz1t17 

14.05.2020 Temat: Rola spójników w zdaniach złożonych współrzędnie. 

Przeczytaj informacje str. 286. Zrób w zeszycie zadanie 3. str. 287. W ćwiczeniówce 
wykonaj zadania ze str. 60. – 61. Prześlij na mój adres str. 60. 

Skorzystaj z prezentacji, w zeszycie wykonaj ostatnie polecenie. 

https://view.genial.ly/5e9c04b6124e5b0d7bcecc7c/presentation-zdania-zlozone-wspolrzednie 

Popatrz również 

https://view.genial.ly/5e989c42794b240e24b6e262/presentation-przecinek-w-zdaniu-zlozonym 

https://learningapps.org/view5907601 

 

 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) 

https://learningapps.org/938478
https://learningapps.org/watch?v=pxdaauz1t17
https://view.genial.ly/5e9c04b6124e5b0d7bcecc7c/presentation-zdania-zlozone-wspolrzednie
https://view.genial.ly/5e989c42794b240e24b6e262/presentation-przecinek-w-zdaniu-zlozonym
https://learningapps.org/view5907601


 

Pamiętajcie o zaległych pracach. 

Pozdrawiam :) 

 
JĘZYK ANGIELSKI 

13.05.2020 TEMAT: Save the Sea: Have you heard the news?  

PODRĘCZNIK 

Ćw. 1 str. 88 - jeśli masz taką możliwość posłuchaj historyjki CD3.12, 
następnie ją przeczytaj i odpowiedz na pytanie. 

Ćw. 2 str. 89 - przeczytaj zdania i napisz T lub F. 

Ćw. 3 str. 89 - dopisz III formę czasowników z ramki. 

 Obejrzyj filmik z serii Grammar app: 

https://www.youtube.com/watch?v=uY51LSYW8l8&list=PLDee6s2yAuvsOsQ
r0ZCe1pXWTVDELxw62&index=14 

 Ćw. 4 str. 89 - popatrz na tabelkę i napisz pytania oraz krótkie odpowiedzi 
zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tabelce. 

Ćw. 6 str. 89 - przetłumacz na język polski szkolne zasady umieszczone na 
tablicy. Następnie napisz pytania dotyczące każdej zasady, typu: 

Have you cheated in class today?  

 14.05.2020 TEMAT: Save the Sea- workbook ex. 

 ĆWICZENIÓWKA 

 

Ćw. 1,2 + useful, train your brain str. 63 

 15.05.2020 TEMAT: Train your brain! 

 PODRĘCZNIK 

 Ćw. 3 str. 90 - popatrz na ceny w kolorowej ramce i wpisz brakujące nazwy 
sprzętu lub ceny na rachunkach. 

https://www.youtube.com/watch?v=uY51LSYW8l8&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=uY51LSYW8l8&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=14


Ćw. 5 str. 90 - uzupełnij zdania. 

Eco-alert - napisz słowa w odpowiedniej kolejności, odpowiedz na pytanie. 

Dla chętnych ćw. 1, 2 str. 90 

 ĆWICZENIÓWKA 

 Ćw. 1,3 str. 64 

Dla chętnych: ćw. 4 str. 64  

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

https://quizlet.com/join/QSnb3s372 

 

GEOGRAFIA  

T. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi 

Obejrzyjcie film, link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=kk8zn0Lar90&t=35s 

Pod tematem napiszcie notatkę: 

Litwa i Białoruś to kraje nizinne. Posiadają gęsta sieć rzek oraz jezior, które 
umożliwiają rozwój aktywnej turystyki np. kajakarstwa. Na Litwie, dzięki 
źródłom wód mineralnych powstały uzdrowiska np. Druskienniki. 

Obiekty dziedzictwa kulturowego na Litwie to: 

- Stare Miasto w Wilnie (wpisane na listę UNESCO) 

- zamek w Trokach 

- Kowno 

Obiekty dziedzictwa kulturowego na Białorusi to: 

- zamek w Mirze i Nieświerzu (oba wpisane na listę UNESCO) 

Następnie zróbcie ćwiczenia 1, 2 i 3 str. 89 – 90. Chętni mogą zrobić wszystkie.  

https://quizlet.com/join/QSnb3s372
https://www.youtube.com/watch?v=kk8zn0Lar90&t=35s


TECHNIKA 

Temat: Wymiarowanie za pomocą łańcucha wymiarowego.      12.05.2020 

ZASADY WYMIAROWANIA 

1. Zasada grupowania wymiarów 

Wymiary dotyczące jednego elementu podajemy na jednym i tym samym rzucie. 

 

2. Zasada wymiarów koniecznych 

Należy podać wszystkie wymiary niezbędne do wykonania narysowanego przedmiotu, a w 
szczególności wymiary gabarytowe. 

 

 

 

 

3.Zasada niepowtarzania wymiarów 

Każdy wymiar powinien być podany tylko raz, niezależnie od liczby rzutów ani liczby 
arkuszy, na których jest przedmiot narysowany. 

 

 

 

 

 

 



4. Zasada pomijania wymiarów oczywistych 

Zasada ta dotyczy przede wszystkim  wymiarów kątowych, wynoszących 0o lub 90o, tj. 
odnoszących się do linii wzajemnie równoległych lub prostopadłych, a także  symetrii 
przedmiotu. 

 

 

5. Wymiarowanie za pomocą łańcucha wymiarowego 

Łańcuch wymiarowy jest to układ wielu wymiarów odpowiednio uporządkowanych. 

Łańcuch taki powinien być otwarty tzn. zawierać wszystkie wymiary z wyjątkiem jednego, 
który można obliczyć. Przyjmuje się, że nie powinien się zamykać z prawej strony.  

 

6. Zwymiaruj za pomocą łańcucha wymiarowego poniższe bryły. Rysunki zrób na wcześniej 
przygotowanych arkuszach ćwiczeniowych i przyślij mi na email: irdud66@gmail.com 

 

  

 

 

MUZYKA  

11.05.2020 Temat: Współczesne aranżacje muzyki klasycznej. 

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

mailto:irdud66@gmail.com
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. :) 

MATEMATYKA 

Materiał realizowany on-line 4 razy w tygodniu przez platformę zoom.us 

RELIGIA 

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

      Kochani! Zaśpiewajcie kilka razy tę pieśń (dostępna na YouTube). W 
razie braku dostępu skorzystajcie z talentów wokalnych Rodzinki... :-) 

14. 05. Temat: Moja parafia 

      Przeczytajcie rozdział 29 (str. 90 - 91), zapoznajcie się z historią 
swojej parafii (ze strony internetowej), przepiszcie do zeszytu def. 
,,Wspólnota parafialna" s 91 

Szczęść Boże! 

HISTORIA 

11.05.2020 

Temat: Tajemnice sprzed wieków. Czy król Stanisław August zdradził Polskę? 

Proszę o zapoznanie się z treścią tematu w podręczniku, str. 180-181. Jest to temat 
dodatkowy. 

15.05.2020 

Temat: Podsumowanie wiadomości 

W ramach podsumowania rozdziału V proszę o wpisanie do zeszytu odpowiedzi do zadań: 1, 
2, 3, 4 str. 182. 



Proszę również, aby tym razem zadania nie były wysyłane. Skontaktuję się przez e-mail z 
uczniami, od których będę wymagała tych zdań w celu poprawy oceny. 

Uczennice i uczniowie, którzy nie otrzymali informacji o ocenie za wcześniejsze prace 
domowe dostaną odpowiedzi do 18.05.2020 r.  

Nadal można przysyłać zaległe prace domowe na e-mail: agnieszka.annna@poczta.onet.pl  
 

 

 

  

 

mailto:agnieszka.annna@poczta.onet.pl

