
JĘZYK POLSKI 

W DALSZYM CIĄGU PAMIĘTAJCIE O ZAPISYWANIU KAŻDEGO TEMATU LEKCJI W ZESZYCIE :) 

 
18.05.2020 – 22.05.2020 
 

PONIEDZIAŁEK 
TEMAT:  Do czego potrzebny nam przyimek, a do czego spójnik? 
 
1. Powtórz wiadomości o przyimku i spójniku. 
2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia ze str. 35-39. 
 
 
WTOREK – 2 GODZINY 
 
TEMAT:  „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana 
 
Przekieruj się na stronę z e-podręcznika. Link do strony:  
https://epodreczniki.pl/a/wiadomosc-od-diabla-morskiego/D1Eg6PfCW  
Postępuj zgodnie z poleceniami. Po każdym rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzaj swoje wyniki. 
Poprawiaj ewentualne błędy. 
 
 
ŚRODA 
 
TEMAT:  Po co nam fantazja? 
 
Przekieruj się na stronę z e-podręcznika. Link do strony:  
https://epodreczniki.pl/a/po-co-nam-fantazja/D8OaUKPuD  
Postępuj zgodnie z poleceniami. Po każdym rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzaj swoje wyniki. 
Poprawiaj ewentualne błędy. 
 
PIĄTEK 
 
TEMAT: Orzeczenie i podmiot – główne części zdania. 
 
1. Przeczytaj wiadomości z podręcznika str. 281. 
2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 40-44. 
 
 

Matematyka 
Obowiązuje pełne rozwiązanie!!! 

18.05.2020 

https://epodreczniki.pl/a/wiadomosc-od-diabla-morskiego/D1Eg6PfCW
https://epodreczniki.pl/a/po-co-nam-fantazja/D8OaUKPuD


Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych cz. 2. 

Obejrzeć film: 

https://pistacja.tv/film/mat00132-zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych?playlist=216 

Zadania do wykonania w zeszycie 1/190 i ćwiczenia strona 77. 

20.05.2020 

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych cz. 2 ciąg dalszy. 

Zadania do wykonania w zeszycie 2, 3/190 i ćwiczenia strona 78. 

Proszę o przesłanie pracy domowej z ćwiczeń strona 77 i 78 

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

obowiązuje pełne rozwiązanie zadań do 22.05.2020 r. 

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

21.05.2020 

Temat: Różne zapisy tego samego ułamka. 

Zadania do wykonania w zeszycie 1/192, 4/193 i ćwiczenia 79. 

Dla chętnych w zeszycie zadanie 2, 3/192. 

22.05.2020 

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=_-17UyeNx4Y&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 2/195 i w ćwiczeniach strona 80. 

Dla chętnych zadanie 1/195. 

 
 
JĘZYK ANGIELSKI 

NAGRANIA DO PODRĘCZNIKA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia w postaci plików MP3 

TOPIC: THEY WRITE APPS – EXERCISES 18.05.2020 

https://pistacja.tv/film/mat00132-zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych?playlist=216
https://www.youtube.com/watch?v=_-17UyeNx4Y&feature=youtu.be
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


Na tej lekcji utrwalamy słownictwo z ostatniej lekcji 

● Przypomnij sobie słownictwo z podręcznika ze str.89 
  

● Wpisz brakujące litery do zwrotów – ćw.1/64 
  

● Wykreśl czynność, która nie pasuje do pozostałych – ćw.2/64 
 

TOPIC: IGGY THE INVENTOR: EPISODE 7 – A BRILLIANT IDEA! 20.05.2020 

Dziś ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem 

● Zapoznaj się z treścią komiksu – podręcznik str.90, wypisz do zeszytu nowe 
słownictwo 
  

● Wykonaj ćw.2/91 z podręcznika – ułóż zdania we właściwej kolejności 
  
TOPIC: PRESENT SIMPLE – AFFIRMATIVE AND NEGATIVE 22.05.2020 

● Na tej lekcji dalsze ćwiczenia w czasie Present simple 
Przypomnij sobie, jak tworzymy zdania twierdzące i przeczące w Present simple – 
patrz ramka str.91 podręcznika, wykonaj ćwiczenie online 
https://wordwall.net/pl/resource/1982974/unit-7/klasa-4-present-simple 
  
https://wordwall.net/pl/resource/1538652/angielski/present-simple 
   

● Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika – ćw3/91 podręcznik, pamiętaj w 3 
osobie l.poj. dodajemy końcówkę -es, -s. 
  

● Ułóż zdania z podanych wyrazów – ćw.4/91 
  

● Napisz w zeszycie pytania, używając podanych wyrazów ćw.5/91 
 

Zadania prześlij mi na mojego maila ewaszymczyk@op.pl 

 
 
RELIGIA 18 - 22 maja 
 
Temat: Dziękujemy Ci, Janie Pawle II 
      Korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł ( książki, czasopisma, filmy, 
opowieści Dziadków i Rodziców, TVP, Internet) przypomnijcie sobie postać i 
nauczanie Jana Pawła II. Wklejcie do zeszytu ilustrację/obrazek przedstawiający 
Świętego Papieża i dokończcie zdanie: Dziękuję Ci, Janie Pawle II … 
 
Temat: Umieć poznać, co jest ważne 
      Proszę przeczytać rozdział 37 ( 108 - 109). Notatka do zeszytu na zielono J 8,12 
( s 108 na żółtym tle).  

https://wordwall.net/pl/resource/1982974/unit-7/klasa-4-present-simple
mailto:ewaszymczyk@op.pl


Praca pisemna (stokrotkapolna3@o2.pl); Co to jest ,,wewnętrzny kompas” i do 
czego służy? Jaki jest cel życia chrześcijanina? 
Bardzo proszę o prace osobiste, a nie koleżeńskie (przesyłane od jednego do 
drugiego ucznia…)! Szczęść Boże! 
 

 

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 :) 

 

 

 

 

 

Historia 

18.05.2020 

Temat: Jan Paweł II – papież pielgrzym 

 

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. 

mailto:stokrotkapolna3@o2.pl


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 :) 

 

 

 

 

22.05.2020 

Muzyka 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=4QnPNleGIgE
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


(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. :) 

Temat: Z biegiem rzeki 

Pod tematem zapiszcie notatkę 

 

W biegu rzeki wyróżniamy bieg górny, środkowy i dolny. Różnią się one 
szybkością przepływu wody, kształtem, szerokością oraz pokryciem dna. 

 

 
Bieg rzeki Szybkość przepływu 

wody 
Szerokość 
rzeki 

Pokrycie dna Organizmy 

Górny szybko wąska kamienia pstrągi, lipienie 

Środkowy wolniej szersza piach i żwir brzany, okonie, żaby 

Dolny bardzo powoli bardzo 
szeroka 

muł leszcze, karpie 

 

T. Życie w jeziorze 

Pod tematem zapiszcie notatkę 

 

W dużych jeziorach wyróżniamy strefę przybrzeżną, otwartej toni wodnej oraz 
strefę wód głębokich. 

Warunki życia w każdej strefie różnią się ilością docierającego światła, temperaturą 
wody oraz zawartością tlenu. 

W strefie przybrzeżnej występują rośliny pływające np. rzęsa oraz rośliny 
przytwierdzone do podłoża np. moczarka kanadyjska 

https://www.youtube.com/watch?v=NkFGy2kgNXs
https://www.youtube.com/watch?v=NkFGy2kgNXs
https://www.youtube.com/watch?v=xIUNHJDonAY
https://www.youtube.com/watch?v=xIUNHJDonAY


W strefie przybrzeżnej oraz otwartej toni wodnej unoszą się liczne organizmy 
planktonowe. 

W strefie głębinowej nie występują rośliny, ponieważ nie dociera tam światło. 

 

Godzina wychowawcza 

TEMAT: MOTYWACJA DO SAMODZIELNEJ NAUKI. 

Przez motywację rozumie się najczęściej ogół bodźców zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, 
powodujących gotowość ucznia do uczenia się. Zastanów się, co Ciebie motywuje do nauki? 

Obejrzyj  film: https://www.youtube.com/watch?v=rz39Kz5zVF4 

 

 

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.     19.05.2020 

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 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rz39Kz5zVF4


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       18.05.2020 

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. 

 

 


