
ANGIELSKI 5C 18-22.05.2020 
I.                    TOPIC: Sporty Sue ep.7 – Congratulations, Sue! 

  

1.       Przeczytajcie historyjkę na stronie 90 w podręczniku i w zeszycie odpowiedzcie 
na pytanie: Is Sue happy at the end? Why? 

2.       Ćw. 2/91 – podręcznik – Ułóżcie wydarzenia z historyjki po kolei. 

3. Jak już wiecie czas PAST SIMPLE tworzymy dodając do czasowników końcówkę           
–D/ED – i są to czasowniki regularne. Istnieją również czasowniki nieregularne,           
których formę trzeba zapamiętać, np. 

BUY – BOUGHT, GO – WENT 

  

Odmiana czasownika 
regularnego 

Odmiana 
czasownika 

nieregularnego 

Be 

I worked. 

You worked. 

He worked. 

She worked. 

It worked. 

We worked. 

You worked. 

They worked. 

I saw. 

You saw. 

He saw. 

She saw. 

It saw. 

We saw. 

You saw. 

They saw. 

I was. 

You were. 

He was. 

She was. 

It was. 

We were. 

You were. 

They were. 

  

Lista tych czasowników znajduje się na stronie 96 – nauczcie się ich – w przyszłym               
tygodniu będzie z nich kartkówka. 



4. Ćw. 3/91 – do podanych czasowników podaj ich formy w czasie przeszłym.            
Znajdziesz je w hostoryjce. 

5. Ćw. 1/65 – ćwiczeniówka 

Z TEJ LEKCJI NIC NIE WYSYŁACIE! 

  

II. TOPIC: PAST SIMPLE QUESTIONS. (Pytania w czasie past         
simple). 

  

W przypadku pytań stosujemy did 

  

Liczba pojedyncza 

Did   I   + czasownik w formie podstawowej?     

Did you 

Did he 

she 

it 

+ czasownik w formie podstawowej?   

  

Liczba mnoga 

Did   we   + czasownik w formie podstawowej   
 

Did you 

Did they 
 

 

 



Przykłady odmian: 

Odmiana zwykłego czasownika 
 

Be 
Did I work? 

Did you work? 

Did he work? 

Did she work? 

Did it work? 

Did we work? 

Did you work? 

Did they work? 

Did I have? 

Did you have? 

Did he have? 

Did she have? 

Did it have? 

Did we have? 

Did you have? 

Did they have? 

Was I? 

Were you? 

Was he? 

Was she? 

Was it? 

Were we? 

Were you? 

Were they? 

  

She played tennis. 

She didn’t play tennis. 

Did she play tennis? 

Yes, she did. No, she didn’t. 

  

He went to the cinema. 

He didn’t go to the cinema. 

Did he go to the cinema? 

Yes, he did. No, he didn’t. 

  

1. Ćw. 5/91 podręcznik– Popatrz na obrazki, ułóż pytania i udziel krótkich           
odpowiedzi 

np. 1. go to the stadium/?  - Did he go to the stadium? No, he didn’t. 



2. Ćw. 2 i 3/65 – Ćwiczeniówka. 

Z TEJ LEKCJI NIC NIE PRZESYŁACIE. 

  

III.                TOPIC: PAST SIMPLE - EXERCISES. 

Wykonajcie poniższe ćwiczenia online – nie zapomnijcie wysłać ich do mnie!           
Pamiętajcie, aby podpisywać się imieniem i pierwszą literą nazwiska. 

  

https://www.liveworksheets.com/id/yx66230ls 

https://www.liveworksheets.com/id/so7203cu 

https://www.liveworksheets.com/id/sh456356nj 

  

  

 

Matematyka 
Obowiązują pełne rozwiązania!!! 

18.05.2020 

Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 

Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=S-DVJMHlU4Q&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=k8I6gDSwpxk&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 1, 2/172 i ćwiczenia strona 89. 

Dla chętnych ćwiczenia strona 88 i 90. 

19.05.2020 

https://www.liveworksheets.com/id/yx66230ls
https://www.liveworksheets.com/id/so7203cu
https://www.liveworksheets.com/id/sh456356nj
https://www.youtube.com/watch?v=S-DVJMHlU4Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k8I6gDSwpxk&feature=youtu.be


Temat: Pole prostokąta i kwadratu. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=PJHloAdIbMQ&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 1,3/183 i ćwiczenia ze strony 93. 

20.05.2020 

Temat: Zależności między jednostkami pola. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=r2yKvEA39mk&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 1, 3/187 i ćwiczenia ze strony 94. 

Proszę o przesłanie pracy domowej z ćwiczeń strona 93 i 94 

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

obowiązuje pełne rozwiązanie zadań do 22.05.2020 r. 

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

22.05.2020 

Temat: Pole równoległoboku. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 1, 2/189 i ćwiczenia ze strony 95. 

Dla chętnych ćwiczenia ze strony 96. 

INFORMATYKA 
 
20 maja 2020 

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

1. Przećwicz jeszcze raz ćwiczenia i zadania.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=PJHloAdIbMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r2yKvEA39mk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw&feature=youtu.be


2. Nie wysyłaj żadnych plików. 

 

Biologia 22-05.2020 

Temat: Rozmnażanie mszaków 

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 ) 

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 

  

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


  

  

●  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 

  

 Geografia  

Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe 18.05.2020 

Podręcznik ćwiczenia 1,2 strona 112  

 

 TECHNIKA  

Temat: Pierwsza pomoc  wypadkach drogowych                                19.05.2020 

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 

 

Religia   18 - 22 maja 

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. 
Włączcie się w Mszę Świętą i koncerty poświęcone Ojcu Świętemu proponowane przez 
TVP. 

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


Do zeszytu proszę wkleić ilustrację/obrazek przedstawiający Jana Pawła II i dokończyć 
zdanie: Dziękuję Ci, Janie Pawle II… 

Temat: Życie Świętej Rodziny 

      Proszę przeczytać rozdz. 34(str.92 - 95). Notatka do zeszytu - przepiszcie z podrozdziału 
,,Ja w rodzinie” (s 93) tekst od słów: ,, W Świętej Rodzinie… do :jest wzajemny 
szacunek”. 

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

 

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 

Wykonajcie ćwiczenia on-line. 

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

  

 Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów. 21.05.2020 r. 

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

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


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. 

  

  

 JĘZYK POLSKI 

18- 22.05.2020 r. 

poniedziałek 

Temat: Daremny trud Syzyfa. 

Przeczytaj tekst: s. 211- 213 



Na podstawie mitu zrób w zeszycie notatkę, kim był Syzyf. Chętni mogą 
poszerzyć informacje korzystając ze słownika mitów i tradycji kultury. 

Zapoznaj się z nową wiadomością na s.214. 

Zrób ćwiczenie 5 s.213 

 Na zakończenie ochotnicy redagują po jednym zdaniu na temat mitu o Syzyfie 
z wykorzystaniem podanych frazeologizmów: 

: • mieć serce jak głaz 

 • popatrzeć na kogoś z góry 

 • przewróciło się komuś w głowie 

 • wziąć kogoś na języki 

 • krokodyle łzy 

 • kłamać jak z nut  

Wyjaśnienie podanych związków znajdziesz w słowniku frazeologicznym. 

wtorek 

Temat: Jak korzystać ze słownika frazeologicznego. 

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi budowy hasła słownikowego. 

Kto ma taką możliwość robi w zeszycie ćwiczenia- 1 s.215 oraz 2 s. 216. 

czwartek- piątek 

Temat: Wyczyny Heraklesa. 

Przeczytaj tekst s. 222-224  

Odpowiedz na pytania( pełnymi zdaniami): 

• Czyim synem był Herakles?  



 • Dlaczego Hera nienawidziła Heraklesa?  

 • Czyją żoną była Alkmena?  

 • Jak powstała Droga Mleczna?  

 •  W jaki sposób okazało się po raz pierwszy, że Herakles posiada nadludzką 
siłę?  

•  Jaką książkę wybrał Herakles do czytania, kiedy odwiedził bibliotekę? 

 • W co ubierał się Herakles?  

 • Z czym Herakles nigdy się nie rozstawał? 

 •  Jakimi darami bogowie obdarzyli młodego herosa?  

 • W jaki sposób Herakles zdobył żonę?  

•  Kto sprowadził na Heraklesa atak szaleństwa?  

 • Co uczynił Herakles pod wpływem szału?  

 • Kim była Pytia?  

 •  Dlaczego Herakles zaciągnął się na służbę do króla Eurysteusa? 

 •  Jakie było pierwsze zadanie Heraklesa zlecone przez króla Myken?  

 • Czyją ulubienicą była łania ceryntyjska?  

 •  Dlaczego heros miał zabić wielkiego dzika?  

 •  Od ilu lat nie była sprzątana stajnia Augiasza?  

 •  Co Herakles chciał w zamian za posprzątanie obory?  

 •  W jaki sposób Herakles zdołał uprzątnąć pomieszczenie w jeden dzień?  

W tym tygodniu nie macie pracy do przesłania. Proszę o dokładne przeczytanie 
tekstów i wykonanie prac w zeszycie. Będę to sprawdzać w szkole. 



 Nadal czekam na zaległe zadania. 

Pozdrawiam was serdecznie:) 

 

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:) 

21.05.2020 

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). 
  

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


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. :) 

 

godzina wychowawcza 

Pamiętajcie o swoich mamach! 

Dzień Matki 2020 - 26 maja święto matek w Polsce 

Dzień Matki w Polsce obchodzony jest 26 maja - w 2020 roku wypada on we wtorek. W 
Polsce obchodzony jest on od 1914 roku, a w wielu innych krajach oficjalnie dopiero po 
zakończeniu II wojny światowej. Korzenie święta sięgają jednak czasów antycznych. 

Według historyków uhonorowanie matek było zwyczajem praktykowanym przez 
starożytnych Greków i Rzymian. W te dni kultem obdarzano matki-boginie, które były 
symbolem urodzaju i płodności. Chrześcijaństwo zakazało jednak kultu innych bogów, a tym 
samym święto to odeszło w zapomnienie. 

Dopiero w XVII wiecznej Anglii zaczęto obchodzić tzw. niedzielę u matki. Tego dnia w 
katedrach odprawiano modlitwy w intencjach matek, był to też dzień wolny od pracy. 
Tradycyjnie dzieci wręczały mamie podarunki - kwiaty i słodycze. Zwyczaj przetrwał do 
XIX wieku, a wznowiony został po II wojnie światowej. 

Dzień Matki w Bułgarii, Armenii, Białorusi, Mołdawii, Maroko, Rosji, Słowenii, Serbii czy 
Wietnamie łączony jest zwykle z Dniem Kobiet. W wielu krajach arabskich Dzień Matki 
obchodzony jest 21 marca. W większości krajów na świecie dzień ten wypada w drugą 

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
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=dzie%F1+matki
https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/0,107964.html?tag=dzie%F1+matki
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=Rosja#anchorLink


niedzielę maja. Taka data obowiązuje w Australii, Grecji, Japonii, Kanadzie, Kolumbii, 
Słowacji, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych czy w .Niemczech 

 

Niezależnie od kultury, szerokości geograficznej czy języka dzieci na całym świecie w 
Dni Mamy wyrażają swoją miłość do niej najpiękniej jak potrafią. Bukiet polnych 
kwiatów i własnoręcznie przygotowana laurka są dla każdej mamy piękną pamiątką o 
magicznej mocy. 

 

 

 

 

 

 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=niemcy


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


