
Historia 

  

Temat: Jaką bitwę malował Jan Matejko? 19.05.2020 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 

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: 

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


- 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. 

  

  

 Biologia 

Temat: Rozmnażanie mszaków 22.05.2020 

Podręcznik strona 116 – 117 

https://epodreczniki.pl/a/mchy/D1yVpeKf0 

Do dzisiejszej lekcji potrzebne będą wiadomości, które już znasz, powtórz więc 
budowę mchu !!!! ( Mchy to niewielkie rośliny, zbudowane z niewielkiej 
ulistnionej łodyżki, przytwierdzają się do podłoża za pomocą chwytników. 
Latem pojawia się na ulistnionej łodyżce bezlistna łodyżka z puszką z 
zarodnikami ) 

Notatka z lekcji 

1.     U mszaków występuje przemiana pokoleń czyli występowanie po sobie 
pokolenia płciowego i bezpłciowego !!!! 

2.     Gametofit -  to pokolenie płciowe rozmnażające się przez gamety  
( komórki rozrodcze – plemnik i komórka jajowa) 

3.     Sporofit to pokolenie bezpłciowe rozmnażające się przez zarodniki 

 (spory ) 

https://epodreczniki.pl/a/mchy/D1yVpeKf0


4.     Plemnia – to narząd rozrodczy męski ,w którym  powstają plemniki 
( komórki rozrodcze męskie) 

5.     Rodnie –to narząd rozrodczy żeński w którym powstaje komórka jajowa 

( komórka rozrodcza żeńska) 

6. Rozmnażanie mchu płonnika 

   

  

·          Na szczycie ulistnionej łodyżki znajdują się rodnie w których powstają 
komórki jajowe , na drugim osobniku są plemnie w których powstają 
plemniki ( czyli ulistnione łodyżki to gametofit !!!!) 

·         W kropli wody ( rosa, deszcz …)  plemnik przepływa do rodni 

·         Dochodzi do zapłodnienia – czyli połączenia plemnika z komórką jajową 
!!!! W wyniku zapłodnienia powstaje zygota ( zapłodniona komórka jajowa) 

·         Z zygoty rozwija się bezlistna łodyżka na szczycie której jest puszka z 
zarodnikami ( zarodnia) 

·         W zarodni dojrzewają zarodniki ( spory) ( bezlistna łodyżka jest więc 
sporofitem) !!!! 

·         W suchy i wietrzny dzień zarodnia się otwiera i zarodniki wysypują się 



·         W odpowiedniej temperaturze i wilgotności  zarodniki kiełkują i powstaje 
splątek  - młoda roślina ( młody gametofit) ( młoda ulistniona łodyżka) 

·         Splątek rozwija się w dojrzały gametofit. Cały cykl się powtarza. 

Pokoleniem dominującym jest gametofit ponieważ: 

- jest samożywny 

- jest wieloletni 

Praca domowa. 

Powtórz wiadomości o mszakach i naucz się podstawowych pojęć potrzebnych 
do omówienia przemiany pokoleń u mszaków ( notatka punkty 1- 5). Postaraj 
się patrząc na rysunek  zrozumieć rozmnażanie mchu. 

Czekam na wasze telefony z zaliczeniem korzenia, łodygi i liścia 

  

INFORMATYKA  dziewczęta 

18 maja 2020 

Temat: Kompozycje, historyjki i gry w języku Scratch – utrwalenie materiału (str. 80-96) 

1. Przećwicz jeszcze raz ćwiczenia i zadania.  
  

2. Nie wysyłaj żadnych plików. 

MATEMATYKA 

18.05.2020 – Temat: Pole równoległoboku. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt.  Pole 
równoległoboku – Szymon Wojciechowski (polecam) Następnie przeczytaj z podręcznika 
strony 188 i 189. Zapisz w zeszycie proponowaną przez pana notatkę: wzór na pole 
równoległoboku i rysunek tej figury. Wykonaj razem z panem Szymonem w zeszycie zadania 
z podręcznika: 1,2,3,4,5 str. 189 i 190. 

19.05.2020 – Temat: Pole równoległoboku. 

Wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika: zad 6,7,8 str. 190 oraz ćwiczenia str. 96 



20.05.2020 – Temat: Pole rombu. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt.  Pole 
rombu – Szymon Wojciechowski (polecam) Następnie przeczytaj z podręcznika stronę 191. 
Zapisz w zeszycie proponowaną przez pana notatkę: wzory na pole rombu wykonując przy 
tym przykładowe rysunki. Wykonaj razem z panem Szymonem w zeszycie zadania z 
podręcznika: 1,2,3,4 str. 192. 

21.05.2020 – Temat: Pole rombu. 

Wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika: zad 5,6 str. 192 oraz ćwiczenia str. 97 

#Rozwiązania zadań z podręcznika: zad. 4,8 str.190 oraz ćw. 3 str. 97 proszę przesłać na 
ocenę z pracy domowej na maila: justyna77kowalczyk@gmail.com do dnia: 22.05.2020 
#      UWAGA PRACE PRZESŁANE PO TERMINIE NIE BĘDĄ OCENIONE!!! 

 
 

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 

  INFORMATYKA chłopcy  

Temat: Wstawiamy do tekstu kształty oraz grupujemy obiekty.  
20.05.2020 

1. Przeczytaj pkt. 3/118. 

2. Wykonaj ćwiczenie 7/119 na podstawie  przykładu 3/118. 

3.  Przeczytaj pkt. 4/119-120. 

2. Wykonaj ćwiczenie 8/120. 

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


Wstawianie kształtów w WORD 

 

Wstawianie kształtów w OpenOffice Writer 

Kształty te znajdują się na dole ekranu 

 

Jeśli nie ma należy włączyć 

 



 Geografia  

Temat: Krajobraz sawanny i stepu 

Obejrzyjcie filmy, linki poniżej: 

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/D196W05m 

 

 

 

 

 

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  

Temat: Dziękujemy Ci, Janie Pawle II 

      Korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł: ( książki, czasopisma, filmy, 
opowieści Dziadków i Rodziców, TV, Internet) przypomnijcie sobie postać i 
nauczanie Jana Pawła II. Do zeszytu proszę wkleić ilustrację/obrazek przedstawiający 
Świętego Papieża oraz dokończcie zdanie: 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”s 93 fragment tekstu od słów ,,W świętej Rodzinie...do: 
jest wzajemny szacunek”.  

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

 

 

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. 

 

Pamiętajcie również o zaległych pracach. 

Wszystkie prace wysyłajcie na adres: purgalkas@gmail.com 

Pozdrawiam:) 

 



 

      język polski do 22.05.2020 r. 

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. 

- Jabłka i gruszki leżały na dużym metalicznym statku z Marsa. 

- Poleciałam w moją pierwszą podróż na Wenus. 

- Książki wszystkich uczniów wpadły do kosmicznej próżni. 

19.05.2020 

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 

20.05.2020 

Temat: Siła i zdolności Heraklesa w uczniach 5b. 

Przypomnij sobie prace Heraklesa i wykaż się siłą umysłu. 

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

21.05.2020 ( 2 lekcje) 

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. 

 

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


 
 

19.05.2020 

 

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 okazję 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. :) 
 
 
J. ANGIELSKI (M. Pietraszczyk) 

18.05.2020 

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


TEMAT: In a clothes shop. 

  

Słownictwo  z tej lekcji znajduje się na stronie 82 w podręczniku. 

  

Ćw. 1 str. 79 - posłuchaj a następnie przeczytaj dialog. Odpowiedz na pytanie. 

Ćw. 2 str. 79 - dopasuj rozmiary ubrań z tabelki z koszulkami z ćw. 1. 

                        np. 1M- medium 

Ćw. 3 str. 79 - przećwicz dialog zmieniając ubranie, rozmiar i cenę, czyli słowa zaznaczone 
w dialogu na czerwono. 

Ćw. 4 str. 79 - uzupełnij dialogi słówkami z ramki. 

Ćw. 6 str. 79 - przetłumacz zdania na j. angielski. 

DLA CHETNYCH 

Ćw. 5 str. 79 - posłuchaj 6 dialogów i napisz jaki jest problem z każdym z ubrań. 

  

21.05.2020 

TEMAT: In a clothes shop - workbook ex. 

Ćw. 1, 2, 4 str. 57 

22.05.2020 

TEMAT: Culture: unusual shops in London. 

  

Ćw. 1 str. 80 - posłuchaj, (jeśli nie masz takiej możliwości przeczytaj tekst z ćw. 2) i dopasuj 
sklepy do obrazków. 

Ćw. 2 str. 80 - przeczytaj tekst i napisz co można kupić w każdym sklepie. 

  

Obejrzyj film z serii Around the World 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uAi1FuaBXwM&list=PLDee6s2yAuvsgr5H9Z15E4Gdn_x
QvyE26&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=uAi1FuaBXwM&list=PLDee6s2yAuvsgr5H9Z15E4Gdn_xQvyE26&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=uAi1FuaBXwM&list=PLDee6s2yAuvsgr5H9Z15E4Gdn_xQvyE26&index=6


 Język angielski A.Wypych 

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

18.05.2020 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? 

● 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 

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillaneducationeverywhere.com/
http://www.macmillaneducationeverywhere.com/


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. 
 

 

 

 

 

  

 


