
Matematyka 

18  maja  2020r. 

Temat:  „Pole trójkąta- ciąg dalszy” 

Zad.3 str.195 

Zad.4 str.195 – tylko figura zielona i fioletowa, dla chętnych – figura żółta 

Zad. 6 str.196 

Dla chętnych: zad.7 str.196 i ćw.6 str.99 

19  maja  2020r. 

Temat:  „Pole trapezu” 

Proszę obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=4mdTOoSc9CY 

Proszę  przerysować trapez wraz z wysokością i wzorem na pole – na dole 
strony 197. 

Zad. 1 str.198 

f) pamiętaj o jednakowej jednostce 

ćw. 1 str. 100 

ćw. 3 str.101 

20  maja  2020r. 

Temat:  „Pole trapezu – ciąg dalszy” 

Zad. 2 str.199 

Zad. 3 str.199 – figura zielona i różowa 

Ćw. 4 i 5 str.101 

Dla chętnych: zad. 3 str.199 – figura żółta i czerwona 

21  maja  2020r. 

https://www.youtube.com/watch?v=4mdTOoSc9CY


Temat:  „Pola figur płaskich” 

Proszę obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=YRQFze6O5W0 

https://www.matzoo.pl/klasa5/pola-czworokatow_33_426  dziesięć 
pierwszych zadań z tej strony proszę rozwiązać w zeszycie. Pełne 
rozwiązanie- a nie same wyniki. Treści nie przepisuj. 

Dla chętnych: zad.4 str.202 

BARDZO PROSZĘ O MAILA W DN  22  maja Z NASTĘPUJĄCYMI 
ZADANIAMI: 

Zad. 1 str. 198 

Zad.2 str. 199 

Ćw.1 str. 100 

Ćw. 4 i 5 str.101 

 

 

Historia 

Temat: Jaką bitwę malował Jan Matejko? 18.05.2020 r. 

Zapiszcie temat lekcji w zeszytach. 

Proszę przeczytajcie z podręcznika tekst dotyczący tematu lekcji ze stron 214-215, zwróćcie 
uwagę na ikonografię (ilustrację) oraz wymienione przez Jana Matejkę osoby, uczestników 
bitwy. 

Proszę obejrzeć film: 

https://www.youtube.com/watch?v=SBYwPn5Xwwg 

Dla uczniów zainteresowanych tematem, dodatkowy materiał: 

https://epodreczniki.pl/a/wielka-wojna-z-krzyzakami/D1196vaz1 

https://www.youtube.com/watch?v=YRQFze6O5W0
https://www.matzoo.pl/klasa5/pola-czworokatow_33_426
https://www.youtube.com/watch?v=SBYwPn5Xwwg
https://epodreczniki.pl/a/wielka-wojna-z-krzyzakami/D1196vaz1


Wykonajcie ćwiczenia on-line. 

Z dzisiejszej lekcji proszę nie przesyłać do mnie mailem żadnych materiałów, zdjęć. 

  

  

Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów. 20.05.2020 r. 

Proszę przeczytajcie z podręcznika tekst dotyczący tematu lekcji ze stron 216-221. 

Na podstawie mapy „Europa Środkowo-Wschodnia w czasach Jagiellonów” z podręcznika ze 
strony 220, proszę w zeszycie odpowiedzcie na dwa pytania, które znajdują się obok mapy. 

Wykonajcie w zeszytach notatkę: 

1. Po śmierci Władysława Jagiełły władzę w Królestwie Polskim objął jego syn 
Władysław zwany Warneńczykiem. Był on jednocześnie władcą Polski i 
Węgier. Jego przydomek związany jest z tragiczną śmiercią władcy w bitwie 
pod Warną w 1444 roku przeciwko wojskom tureckim. 

2. Nowym władcą został brat Władysława Warneńczyka – Kazimierz 
Jagiellończyk. Za jego panowania nastąpił rozwój gospodarczy i kulturalny 
Polski: 

- odsunął od władzy biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego 

- powstawały nowe szkoły 

- rangę renomowanej uczelni odzyskała Akademia Krakowska 

- rozwój budownictwa w stylu gotyckim 

3. W latach 1454-1466 miała miejsce tzw. Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim. Na 
mocy pokoju w 1466 roku w Toruniu Polska odzyskała Pomorze Gdańskie. 

4. Na przełomie XV i XVI wieku dynastia Jagiellonów oprócz Polski i Litwy rządziła w 
Czechach i na Węgrzech. 

Proszę z tej lekcji nie przesyłać żadnych materiałów, zdjęć mailem do mnie. 

 

 



Informatyka 

Temat: Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów. 20.05.2020 r. - chłopcy 

1. Wejdź na stronę https://dlaucznia.migra.pl 

następnie Podręcznik online / Wybierz książkę, z której korzystasz – Informatyka klasa V  

2. Przeczytaj tekst str. 109-111. 

3. Wykonaj zadanie 1 strona 111 (wiersz Juliana Tuwima). 

4. Plik zapiszcie na dyskach swoich komputerów. 

Zadanie prześlij na mój mailowy adres: karol.baryla@op.pl 

W Temacie maila proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia, nr klasy i nr z dziennika 
lekcyjnego + plik z zadaniem 1. 

  

Temat: Wstawiamy do tekstu kształty. 22.05.2020 r. - dziewczyny 

1. Wejdź na stronę https://dlaucznia.migra.pl 

następnie Podręcznik online / Wybierz książkę, z której korzystasz – Informatyka klasa V  

2. Przeczytaj tekst str. 118-120. 

3. Wykonaj przykład 3 strona 118 

Plik zapiszcie na dyskach swoich komputerów. 

Proszę nie przesyłajcie prac do mnie mailem. 

 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

Temat: Jak sobie radzić z agresją w sieci? 

Internet to przestrzeń wielu możliwości, zarówno jeśli chodzi o zdobywanie informacji, jak i             
komunikację. Zdarza się jednak, że ta ostatnia nie przebiega zgodnie z regułami kultury i              
życzliwej współpracy. Anonimowość w sieci sprawia, że niektórzy formułują swoje          
komunikaty w sposób agresywny. Warto zatem wiedzieć, jak wyrażać swoje zdanie w            
Internecie i reagować na ewentualne przejawy agresji w sieci. 

https://dlaucznia.migra.pl/
https://dlaucznia.migra.pl/
https://dlaucznia.migra.pl/
https://dlaucznia.migra.pl/


  

1. Obejrzyj krótki film na stronie     
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-sobie-radzic-z-agresja-w-sieci 

2. Po obejrzeniu filmu, zastanów się nad odpowiedziami na pytania: 

a)     Co jest najlepszym lekarstwem na hejt w sieci? 

b)     Co to znaczy, że można porozumiewać się bez przemocy? 

3.     Zapamiętaj: 

Konstruktywna krytyka jest komentarzem odnoszącym się do tematu, czy zachowania, a nie            
do osoby. Koncentruje się na tym, co dana osoba zrobiła i jak naszym zdaniem może zrobić                
to lepiej, przez co jest wskazówką zachęcającą do rozwoju. 

Hejt to komentarz wymierzony przeciwko osobie, pokazujący czyjąś niechęć, pogardę i           
wrogość. Często wyrażony jest w sposób obraźliwy i wulgarny. 

Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują, czy          
usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści,         
bazujące na nietolerancji. 

4.     Sposoby radzenia sobie z hejtem: 

a)     Ignorowanie 

b)     Usuwanie komentarzy 

c)     Odpowiadanie w przyjaznym tonie 

d) Odpowiadanie z nazwaniem zachowania autora komentarza, np. „To, co          
piszesz jest agresywne i nie zgadzam się na to” 

e)     Zgłoszenie hejtu administratorowi portalu 

f)      Zgłoszenie hejtu jako przestępstwa 

 

 Biologia 

Temat: Paprotniki 21.05.200  

Podręcznik strona 121 – 123 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-sobie-radzic-z-agresja-w-sieci
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-sobie-radzic-z-agresja-w-sieci


https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DYdvOa78d 

https://epodreczniki.pl/a/skrzypy-i-paprocie/D123TKb0s 

Powtórz sobie informacje o organach ( korzeń, łodyga i liść) będą ci potrzebne 
na lekcji, żeby lepiej zrozumieć lekcję. 

Notatka do zeszytu : 

1. PAPROTNIKI to rośliny lądowe należące do ORGANOWCÓW 

2. ORGANOWCE to rośliny, które wykształciły organy ( korzeń, łodygę i 
liść) 

3. Paprotniki to rośliny zarodnikowe czyli rośliny rozmnażające się przez 
zarodniki ( tak samo rozmnażały się mszaki ) . 

4. Paprotniki nie wykształciły kwiatu, nasion i owoców.!!!!!! 

5. Paprocie są bylinami.  U paproci występuje kłącze, które pozwoli 
przetrwać zimę ( kłącze to podziemna łodyga) 

6. BYLINA – to roślina zielna, wieloletnia. Pęd nadziemny byliny na zimę 
umiera, a wiosną odradza się z podziemnych organów spichrzowych 
( kłączy, bulw lub cebul) 

7. Budowa zewnętrzna paproci 

https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DYdvOa78d
https://epodreczniki.pl/a/skrzypy-i-paprocie/D123TKb0s


  

 8. Środowisko życia  paprotników – wilgotne, zacienione miejsca na lądzie. 

Jedyną paprocią żyjącą w wodzie jest salwinia pływająca !!!! 

9. Systematyka paprotników. 

  PAPROTNIKI 

  

WIDŁAKI SKRZYPY PAPROCIE !!! 

 10.                        Cechy charakterystyczne skrzypów 

a. Widłaki – to niewielkie rośliny o płożących łodygach i delikatnych, 
łuskowatych liściach 

b. Łodygi i korzenie są widlasto rozgałęzione ( zawsze na dwa) 

c. Na szczytach pędów znajdują się kłosy zarodnionośne 

d. Wszystkie widłaki są  w Polsce chronione 

11.                       Cechy charakterystyczne skrzypów 



a. Skrzypy to  niewielkie rośliny zielne (byliny) 

b.    W ścianie komórkowej skrzypów znajduje się krzemionka, dzięki 
niej roślina jest chropowata w dotyku, a podczas rozcierania 
wydają charakterystyczny dźwięk – skrzypi 

c.      Pędy boczne i łuskowate liście skrzypów tworzą okółki  

d. Na szczycie łodyg tworzą się skupiska zarodni ( kłosy          
zarodnionośne ) 

  

Praca domowa. 

Powtórz wiadomości o mszakach i paprotnikach. Kto chce odpowiadać z          
organów czekam na telefon.  

 

TECHNIKA  

Temat: Pierwsza pomoc  wypadkach drogowych                                20.05.2020 

Kliknij na poniższy link, który zaprowadzi Cię do podręcznika. Przeczytaj informacje 

 od str. 107-111. 

https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/technika-podr/mobile/index.html#p=114 

Następnie wykonaj ćwiczenia 1-3/39-40, które znajdują się pod linkiem poniżej: 

https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/pdf/technika-kl4-cwi.pdf 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat udzielania pierwszej pomocy możesz obejrzeć 
film  https://www.youtube.com/watch?v=CU6Bw2uCWgY 

 

 Geografia -18.05.2020 r. 

Temat: Krajobraz sawanny i stepu 

Obejrzyjcie filmy, linki poniżej: 

https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/technika-podr/mobile/index.html#p=114
https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/pdf/technika-kl4-cwi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CU6Bw2uCWgY


https://www.youtube.com/watch?v=dnRgqCD0TDk 

https://www.youtube.com/watch?v=G8OkXPArBzg 

 

W zeszycie napiszcie poniższą notatkę: 

Sawanny i stepy to obszary trawiaste. 

Na sawannie rosną pojedyncze drzewa: baobaby i akacje 

Cechą klimatu sawanny są dwie pory roku: sucha i deszczowa 

Na sawannie lato trwa cały rok. 

Na stepie występują cztery pory roku. 

Część mieszkańców stepów prowadzi koczowniczy tryb życia. 

Amplituda roczna temperatury powietrza na stepach jest duża (mroźna zima- ciepłe lato) – 

klimat umiarkowany kontynentalny. 

W zeszytach ćwiczeń zróbcie ćwiczenia na str. 72 -75. 

Jeśli kogoś bardziej zainteresował ten temat to proszę wejść na poniższe strony, można 
tam poszerzyć swoja wiedzę w tym zakresie oraz zrobić ćwiczenia interaktywne. Gorąco 
polecam!!I zachęcam! 

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-sawanny/DXOJlbe51 

https://epodreczniki.pl/a/stepy/D196W05me 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dnRgqCD0TDk
https://www.youtube.com/watch?v=G8OkXPArBzg
https://epodreczniki.pl/a/przyroda-sawanny/DXOJlbe51
https://epodreczniki.pl/a/stepy/D196W05me


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 tekst rozpoczynający się od słów: Dziękuję Ci, Janie 
Pawle II… 

Temat:Życie Świętej Rodziny 

      Proszę przeczytać rozdział 34 (str. 92-95). Notatka do zeszytu - przepiszcie z 
podrozdziału ,,Ja w rodzinie” fragment tekstu od słów,,W Świętej Rodzinie… do,,jest 
wzajemny szacunek”. 

Zadanie: Pomodlić się( najlepiej z Rodzicami i Rodzeństwem) do Świętej Rodziny 
( frag. litanii str. 95) a jeśli ktoś nie ma podręcznika, słowami innej, znanej sobie, 
modlitwy. Szczęść Boże! 

 

Język  angielski  -  obie grupy 

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

19.05.2020 T: Past simple: verb be – questions. 

·         Spójrz na ramkę Grammar App na str. 77 w podręczniku pod zadaniem 2 – zauważ, że aby 
utworzyć pytanie ogólne z czasownikiem was/were stawiamy go na początku np. 

Were  you in the taxi? – Czy (ty) byłeś w taksówce? 

Dla pełniejszych informacji zajrzyj na stronę 83 w podręczniku – ostatnia tabelka mówi o pytaniach 
szczegółowych , na które odpowiadamy całym zdaniem., a na początku stawiamy słówko zazwyczaj 
zaczynające się od Wh-  np. 

Where – gdzie 

When – kiedy 

What – co 

Why – dlaczego 

What time – o której godzinie 

Where were you? – Gdzie (ty) byłeś? 

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 Grammar App – obejrzyj filmik. 

·         Wykonaj zadanie 3 str. 77 w podręczniku – zamień zdania na pytania i udziel krótkich odpowiedzi. 

·         Wykonaj zadanie 4 str. 77 w podręczniku – ułóż pytania z podanej rozsypanki słówek i dopasuj do 
nich właściwe odpowiedzi. 

·         Wykonaj zadanie 5 str. 77 w podręczniku – posłuchaj wywiadu z Chrisem Rayem. Połącz dni 
tygodnia z właściwymi środkami transportu, którymi wtedy podróżował. Do jednego dnia może 
pasować kilka odpowiedzi. 

21.05.2020 T: Was/were – workbook practice. 

W ćwiczeniówce wykonaj ćwiczenia 1,2,3 oraz Useful i Train your brain na stronie 55 w ćwiczeniówce. 

22.05.2020 T: Train your brain! 

·         Podręcznik str. 78 – zadanie 1 : w ramce w kolorowym zeszycie przedmiotowym  narysuj 
„rozmawiające” ludziki. Przy jednym z nich narysuj przedmiot, który można kupić w jakimś sklepie. 
Wykonaj mini dialog w dymkach wg wzoru w zad.1. Uwaga: wykonaj dwie pary ludzików tak, aby 
powstały dwa różne dialogi. 

·         Zadanie 4 str. 78 w podręczniku – napisz jak najwięcej zdań z użyciem słówek z ramki. Każdego z 
nich możesz użyć kilka razy. 

·         Zadanie 5 str. 78 w podręczniku – zagadka: czy ten zwierzak był przez domem towarowym? 

·         Zadanie 6 str. 78 w podręczniku – w kolorowym zeszycie napisz 4 zdania, aby dotrzeć do FINISH. 

Have fun and good luck ! ;) 

 

     Klasa 5a język polski do 22.05.2020r. 

18. 05.2020 

Temat: Ćwiczenia z zakresu składni. 

Składnia to nauka o budowie zdania i częściach zdania. W  zeszycie wykonaj wykresy zdań, 
napisz pytania, wskaż podmiot (nazwij typ), orzeczenie, przydawkę. Pracę prześlij na mój 
adres. 

- Znalazłem jego wypasiony zegarek z plastiku. 

- Komórki i zegarki zadzwoniły o tej samej porze. 

- Telefony komórkowe wszystkich uczniów przestały działać. 

http://www.macmillaneducationeverywhere.com/
http://www.macmillaneducationeverywhere.com/


19.05.2020 ( 2 lekcje) 

Temat: W świecie antyku. 

Zapoznaj się z filmami, napisz w zeszycie po cztery zdania o każdym z nich. 

- Mitologia grecka – wierzenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=fv6PQR6PR-0 

- Mitologia grecka – bogowie i mity. 

https://www.youtube.com/watch?v=peXH6rzXQJQ 

21.05.2020 

Temat: Siła i zdolności Heraklesa w uczniach 5a. 

Przypomnij sobie prace Heraklesa i wykaż się siłą umysłu. 

https://view.genial.ly/5e9b356bf69c430d8258a840/interactive-content-12-prac-heraklesa-zmagania-z-mitologia 

22.05.2020 

Temat: Czas na powtórkę – rozdział V. 

Powtórz wiadomości str. 240. w podręczniku. Zadania do tekstu „Słownik kultury antycznej” 
str. 241. – 242. (bez zadania 13.) prześlij na mój adres. 

 

PLASTYKA 

 

Temat: Płaskorzeźba, inaczej reliefy. 

 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat płaskorzeźby w książce do plastyki od strony 49 - 
52. 

Następnie odpowiedz w zeszycie na pytanie 1 i 2 ze strony 52. 

Odpowiedzi prześlij na maila. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fv6PQR6PR-0
https://www.youtube.com/watch?v=peXH6rzXQJQ
https://view.genial.ly/5e9b356bf69c430d8258a840/interactive-content-12-prac-heraklesa-zmagania-z-mitologia


Pamiętajcie również o zaległych pracach. 

Wszystkie prace wysyłajcie na adres: purgalkas@gmail.com 

Pozdrawiam:) 

 

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. (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. :) 

 

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
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

