
Przyroda  
18.05.2020 - Temat: Warunki życia w wodzie  
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 1,2 strona 101  oraz    Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 3 strona 102  
20.05.2020 - Temat: Z biegiem rzeki 
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 1 strona 103  oraz  Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 2 strona 104  
 
MATEMATYKA 

19.05.2020 – Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia w celu przypomnienia 
piątkowej lekcji filmiku na YouTube pt.   Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, cz 1 – 
Szymon Wojciechowski (polecam)! Następnie przypomnij sobie wiadomości z podręcznika 
ze stron 186 i 187 i wykonaj zad 5 str.188. Piątkowa lekcja i dzisiejsze zad 5 dotyczą 
wyrażeń dwumianowanych kiedy mówimy o jednostkach długości; w drugiej części 
dzisiejszej lekcji zajmiemy się wyrażeniami dwumianowanymi w jednostkach masy. Dlatego 
bardzo proszę o obejrzenie filmiku: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, cz 2 – Szymon 
Wojciechowski. Następnie przeczytaj uważnie w podręczniku stronę 189 i korzystając z 
filmiku zapisz w zeszycie pierwszą informację o jednostkach masy (co ile ma) a następnie 
rozwiąż w zeszycie zadania z podręcznika:  1,2 str. 190. 

20.05.2020 – Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych. 

Wykonaj w zeszycie zadanie z podręcznika: zad 3,4 str. 190 oraz ćwiczenia stronę 78. 

21.05.2020 – Temat: Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt. 
Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego – Szymon Wojciechowski (polecam) 
Następnie przeczytaj z podręcznika strony 191 i 192. Zapisz w zeszycie proponowane przez 
pana notatki. Wykonaj razem z panem Szymonem w zeszycie zadania z podręcznik: 1,2,3,4 
str. 192 

22.05.2020 – Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt. 
Porównywanie ułamków dziesiętnych – Szymon Wojciechowski (polecam) Następnie 
przeczytaj z podręcznika strony 194 i 195. Zapisz w zeszycie proponowane przez pana 
notatki. Wykonaj razem z panem Szymonem w zeszycie zadania z podręcznik: 1,2,3,4 str. 
195. 

Osoby, które chciałyby sobie jeszcze poćwiczyć, utrwalić i nie jest to dla nich zbyt trudne, 
nie są przemęczone, mogą dodatkowa dla siebie rozwiązać w wolnym czasie ćwiczenia ze 
stron 76,77,79  - TYLKO DLA CHĘTNYCH !!! 



Ćwiczenia str. 78 oraz zad 5 str. 188 i zad 3,4 str.195  proszę przesłać na ocenę z pracy 
domowej na maila: justyna77kowalczyk@gmail.com do dnia: 23.05.2020 (włącznie) 
Prac przesłanych po terminie nie oceniam! 

TECHNIKA   

Wszystkie  informacje dotyczące poniższego tematu znajdują się również na stronie 

 http:// brd.andrej.edu.pl  w zakładce Ruch pojazdów    Omijanie 

Temat: Manewry wykonywane przez rowerzystów na drodze – omijanie.     20.05.2020 

1. Pojęcie manewru. 

2. Graficzne przedstawienie 

3. Kolejne czynności. 

4. Kiedy nie wolno omijać. 

Ad. 1 

Omijanie - to przejeżdżanie lub przechodzenie obok nie poruszającego się 

uczestnika ruchu  lub przeszkody. 

Ad.2 

  

Ad.3 

1. Upewnić się czy manewr będzie bezpieczny (sprawdza czy nie 

jest wyprzedzany lub czy nie nadjeżdża pojazd z naprzeciwka) 

2. Zasygnalizować lewą ręką zmianę pasa ruchu 

3. Upewnić się jeszcze raz 

4. Zmienić pas ruchu 

5. Ominąć (przejechać obok wybranego pojazdu w bezpiecznej 
odległości). 



6.  Zasygnalizować  prawą ręką zmianę pasa ruchu 

7. Zmienić pas ruchu 

8. Zająć miejsce możliwie blisko prawej krawędzi jezdni 

 
Ad. 4 Przeczytać na stronie 
 
 
INFORMATYKA 

Temat: Zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu       19.05.2020 

1. W tekście głównym stosujemy czcionkę nie mniejszą niż 12 punktów - ważne jest, aby 
rozmiar czcionki był proporcjonalny do rozmiaru kartki papieru. Dla formatu A4 rozmiar ten 
wynosi 12 punktów. 

2. Wyrazy w tekście oddzielamy tylko jedną spacją. 

3. Jeśli wyrazy oddzielone są znakiem interpunkcyjnym (czyli kropką, przecinkiem  itp.) 
spację stawiamy zawsze po znaku nigdy przed nim. 

4. . Klawisza ENTER używany  tylko wtedy, gdy przechodzimy do nowego akapitu. 

5. Nie wstawiamy spacji między początkiem i końcem tekstu a znakiem cudzysłowu. 

Np. Henryk Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy” – dobrze 

 Henryk Sienkiewicz „ W pustyni i w puszczy ” – źle 

6. Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym (, [,{ ani też przed nawiasem 
zamykającym ), ], }. 

Np. edytor tekstu (Word) – dobrze 

      edytor tekstu ( Word ) - źle 

7. Przed i po myślniku musi być spacja. Wyjątkiem są wyrazy pisane łącznie, w których 
przed i po myślniku nie może być spacji np. Jastrzębie-Zdrój lub nazwiska dwuczłonowe 
Kowalska-Mazur. 

8. Nie używaj zbyt dużo różnych krojów czcionek (zwykle używa się do 3 różnych krojów) - 
taki tekst powoduje rozproszenie uwagi czytającego i jest nieczytelny. Staraj się pisać 
czcionką o stałym rozmiarze. 



Na przykład: 

 

 

 

 

9. Jeśli chcesz coś wyróżnić zastosuj pogrubienie lub kursywę. 

Jeśli włączymy funkcję "Pokaż wszystko", to spacja ta będzie widoczna jako mała 
kropka umieszczona w połowie wysokości wiersza a Enter w postaci  

znaczka 

 

  

Korzystając z w/w zasad wykonaj ćw. 4/104 oraz ćw. 5/105. 

Z tej lekcji ćwiczeń nie przesyłacie. Czekam na zaległe prace. 

  

 PLASTYKA 

Temat: Kompozycja rytmiczna 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat kompozycji rytmicznej w książce do plastyki 
od strony 46 – 48. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

Pamiętajcie o zaległych pracach. Wysyłajcie je na adres: purgalkas@gmail.com 



Pozdrawiam :) 
 
RELIGIA 

18.05.2020 Temat: 100 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. 

18.05.1920 roku urodził się Karol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II. Wszyscy Polacy 
są bardzo dumni, że nasz rodak był kimś tak ważnym i został Święty. A co ty wiesz o 
Papieżu Polaku. Porozmawiaj z rodzicami, dziadkami. Sprawdź się 
https://learningapps.org/view904875 Dobrej zabawy. Pamiętaj jest on naszym patronem w 
niebie, możesz modlić się przez Jego wstawiennictwo. 

21.05.2020 Temat: „Jezus przez życie mnie wiedzie.” 

Podręcznik str. 120-121, katecheza 42 www.swietywojciech.pl 

Pan Jezus wzywa nas, abyśmy nie tylko wiedzieli, że On istnieje i umieli coś o Nim 
powiedzieć, ale byśmy postępowali zgodnie z tym czego nas uczy. Przeczytaj fragmenty z 
Biblii zawarte w rozdziale Bóg przemówił przez Syna Hbr 1,1, Mk 9,7, Łk 6,46-49. 

Chrystus mówi dziś otwórz Ewangelię: czytaj, słuchaj i wypełniaj. 

Poszukaj na YouTube piosenki: Jezus przez życie mnie wiedzie, Posłuchaj, zaśpiewaj i 
pomyśl. 

 

Język  angielski  

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

19.05.2020 T:  There isn’t/There aren’t. 

·         Przyjrzyj się ramce Grammar App pod zad. 2 str.77 : 

There isn’t – nie ma (czegoś w l. poj.) 

There aren’t – nie ma (czegoś w l.mn.) 

Gdy nie ma czegoś w l.poj., przed rzeczownikiem stawiamy przedimek a/an np.: 

There isn’t a pineapple. 

There isn’t an apple. 

Gdy nie ma czegoś w l.mn., przed rzeczownikiem stawiamy any: 

There aren’t any pineapples- nie ma żadnych ananasów 

https://learningapps.org/view904875
https://learningapps.org/view904875
http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


·         Wejdź na www.macmillaneducationeverywhere.com – instrukcję znajdziesz na wewnętrznej stronie 
okładki Twojej ćwiczeniówki, tam też znajduje się Twój indywidualny kod dostępu. W zakładce UNITS 
znajdź UNIT 6 oraz  Lesson 4. Obejrzyj filmik Grammar App i zaśpiewaj piosenkę There aren’t any 
vegetables. 

·         Wykonaj polecenie w zad. 3 str.77 (odpowiednie formy czasownika be to: is/isn’t/are/aren’t) 

·         Wykonaj polecenie w zadaniu 4 str.77 – napisz 5 zdań. 

·         Wykonaj polecenie w zad.5 str.77 

20.05.2020 T:  Iggy the Inventor  – workbook practice. 

·         Wykonaj zadania 1,2,3 oraz Useful i Train your brain na str. 55 w ćwiczeniówce. 

  

21.05.2020 T: Train your brain!. 

·         Zad. 1  na str.78 w podręczniku – na podstawie podanego kodu obrazkowego zgadnij, jakie wyrazy 
związane z jedzeniem kryją się pod zestawami obrazków. Zapisz wyrazy w zeszycie – możesz wspomóc się 
tabelką ze słownictwem ze strony 82. 

·         Wykonaj polecenie do zadania 2 na str.78 w podręczniku 

·         Zad. 3 na str. 78 w podręczniku – napisz jeszcze 5 zdań o obrazku nr 2, porównując go z obrazkiem 

nr 1. Użyj konstrukcji There is/There isn’t/There are/There aren’t oraz some i any. 

·         Zad. 4 str. 78 w podręczniku – jakie jedzenie jest w tym samym miejscu, co to na obrazku? 
(wskazówka: powinieneś/powinnaś wypisać 6 słówek) 

·         Wykonaj polecenie do zadania 5 na str. 78  w podręczniku 

Good luck and have fun! ;)  

 Język polski  

18.05.2020 ( 2 lekcje) - Temat: Ciekawe pomysły. 

Przeczytaj tekst „Wędrowcy” str. 301. Zadania 1., 2., 3. str. 305. wykonaj ustnie. W zeszycie 
zrób zadania 5., 8. str. 305. 

19.05.2020 - Temat: Układamy dialogi. 

Wykonaj w zeszycie zadania 6., 8. str. 273. w podręczniku. 

Spróbuj swych sił: 

https://learningapps.org/7748120 

http://www.macmillaneducationeverywhere.com/
http://www.macmillaneducationeverywhere.com/
https://learningapps.org/7748120


21.05.2020 - Temat: Pamiętamy o przecinku. 

Przypomnij sobie wiadomości: 

https://view.genial.ly/5e9c84443b26f10da5d22455/interactive-image-kiedy-postawic-przecin
ek-w-zdaniu-pojedynczym 

Zrób w zeszycie zadanie 3. str. 285. w podręczniku. 

22.05.2020 - Temat: Czas na powtórkę – rozdział VI. 

Powtórz wiadomości str. 286. w podręczniku. Zadania do tekstu „Nazywam się… Maria 
Skłodowska – Curie” str. 287. – 288. prześlij na mój adres. 

 Muzyka 

22.05.2020 - Temat: Nietypowe instrumenty perkusyjne  

1.  
Oglądaliśmy już maszynę do pisania grającą wraz z orkiestrą symfoniczną. Dziś 
drugi utwór tego samego kompozytora. Waszym zadaniem jest go sobie obejrzeć (o 

tu!) 
  

2. Druga rzecz do obejrzenia to kolejny ciekawy instrument francuskiego konstruktora o 
imieniu Wintergatan – może mieliście już okazje obejrzeć jego Marble 
machine :). Teraz troszkę nowocześniejsza wersja podobnego instrumentu 
(filmik). 
  

3. Trzecie zadanie jest zupełnie dowolne, jednak warto na pewno obejrzeć. Może ktoś 
będzie chciał wykonać dla siebie lub do pracowni muzycznej instrument – 
Zaklinacz deszczu. Do jego wykonania będzie jednak prawdopodobnie potrzebna 
pomoc Opiekuna. Zachęcam do obejrzenia. (film 1, film 2) 
 

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

19.05.2020 - Temat: Jan Paweł II – papież pielgrzym 

https://view.genial.ly/5e9c84443b26f10da5d22455/interactive-image-kiedy-postawic-przecinek-w-zdaniu-pojedynczym
https://view.genial.ly/5e9c84443b26f10da5d22455/interactive-image-kiedy-postawic-przecinek-w-zdaniu-pojedynczym
https://www.youtube.com/watch?v=4QnPNleGIgE
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=m1F7Vl2szd4
https://www.youtube.com/watch?v=NkFGy2kgNXs
https://www.youtube.com/watch?v=xIUNHJDonAY
https://www.youtube.com/watch?v=xIUNHJDonAY


UWAGA. Nie wysyłajcie mi prac z tego tygodnia. 

13 maja oraz 18 maja miały miejsce dwie rocznice związane z osobą Papieża Polaka, Karola 
Wojtyły, Jana Pawła II. 13 maja 1981 r. Ali Agca dokonał na placu św. Piotra w Watykanie 
zamachu na życie papieża. 18 maja 1920 r. w Wadowicach niedaleko Krakowa urodził się 
Karol Wojtyła, który 16 października 1978 r. został wybrany Biskupem Rzymu, czyli 
papieżem. 

W Waszych podręcznikach (str. 136 – 141) znajdziecie czytankę. Proszę o jej uważne 
przeczytanie i wypisanie pod tematem lekcji najważniejszych dat związanych z życiem 
Karola Wojtyły. W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin tego wielkiego Polaka i rok 
2020 został ogłoszony rokiem Karola Wojtyły przez Sejm RP. 

Do zapisania w zeszycie są również odpowiedzi na zadanie 1 i 2 ze strony 141. 

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 
:) 

 

  

  

 


