
 
 
Geografia 
Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe 22.05.2020 
Podręcznik ćwiczenia 1,2 strona 112  
 
 

Biologia 18.05.2020 

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. 

  

 TECHNIKA 

Temat: Przyczyny wypadków drogowych                                       22.05.2020 

1. Pojęcie zdarzenia drogowego. 

2. Podział zdarzeń drogowych. 

3. Różnica między kolizją drogową a wypadkiem drogowym. 

4. Rodzaje wypadków drogowych. 

5. Najczęstsze przyczyny wypadków. 

Ad.1 

Zdarzenie drogowe -  wszystkie wydarzenia na drodze  niezależnie od tego, czy są jakieś ofiary 
lub poważne straty materialne. 

Ad.2 

 a)       wypadki drogowe, 
  b)       kolizje drogowe. 

Ad, 3 

“Wypadek - zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne           
naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć           



jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub            
rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”. 

„Kolizja - zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne            
naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty           
materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z            
uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój           
zdrowia trwające poniżej 7 dni”. 

Ad.4 

a)  zderzenie pojazdów 
b)  najechanie na pieszego 
c) najechanie na przeszkodę 
d) wywrócenie się pojazdu. 

Ad. 5 

a) błędy kierowców 
b) nieodpowiednie zachowanie pieszych 
c) wpływ alkoholu i środków odurzających 
d) czynniki środowiskowe 
e) złe oznakowanie i stan techniczny dróg 
f) choroby naturalne 
g) zły stan techniczny pojazdów 

Dla chętnych 

Możesz wykonać plakat lub prezentację multimedialną na temat “Przyczyny wypadków 
drogowych”. 

 

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. 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. 

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


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

 

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 zeszytów ilustrację/obrazek przedstawiający Świętego Papieża i dokończcie tekst 
Dziękuję Ci, Janie Pawle II… 

Temat:Życie Świętej Rodziny 

Proszę przeczytać rozdział 34 (92-95). Notatka do zeszytu: Fragment tekstu z podrozdziału ,,Ja 
w rodzinie (s 93) zaczynający się od słów: ,,W Świętej Rodzinie...do:wzajemny szacunek”. 

Zadanie: Pomodlić się do Św. Rodziny ( litania s 95) - najlepiej z Rodzicami i Rodzeństwem, 
jeśli ktoś nie ma podręcznika pomodlić się słowami innej, znanej sobie,modlitwy. 

Szczęść Boże! 

  

 JĘZYK ANGIELSKI 

PRZYPOMINAM O NADSYŁANIU ZALEGŁYCH PRAC 

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

 

TOPIC: TRAIN YOUR BRAIN 18.05.2020 

Dzisiaj pracujemy z podręcznikiem 

● Uzupełnij brakujące litery w wyrazach – ćw.1/92 podręcznik 
  

● Z podanych puzzli ułóż zdanie i je zapisz – ćw.2/92 
  

● Rozwiąż zagadkę - wpisz, dokąd poszła Luiza – ćw.3/92 
  

● Zagraj w grę i wykonaj wszystkie zadania w ćw.6/92 
 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


TOPIC: TRAIN YOUR BRAIN 19.05.2020 

Dziś pracujemy z zeszytem ćwiczeń, utrwalamy wiadomości 

● Znajdź drogę do wyjścia - ćw.1/66 – wyszukaj wyrazy związane ze 
sportem i mediami 
  

● Ćw.2 – dopisz po dwa wyrazy do każdej kategorii 
  

● Ćw.3- znajdź pięć zdań. 
  

● Ćw.4 – napisz pytania i odpowiedzi i połącz je z odpowiednimi obrazkami 
 

TOPIC: PAST SIMPLE - ĆWICZENIA ONLINE 20.05.2020 

Dzisiaj utrwalamy wiadomości i umiejętności z czasu Past simple wykonując ćwiczenia online 

● https://wordwall.net/pl/resource/426025/spotlight-4-past-simple 
  

● https://wordwall.net/pl/resource/347992/past-simple 
  

● https://wordwall.net/pl/resource/431343/past-simple 
  
  
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:) 

https://wordwall.net/pl/resource/426025/spotlight-4-past-simple
https://wordwall.net/pl/resource/347992/past-simple
https://wordwall.net/pl/resource/431343/past-simple


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. 
:) 

JĘZYK POLSKI 
18  maja 2020 r. 

Temat : Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej. 

Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie, czym różnią się zdania pojedyncze 

nierozwinięte od rozwiniętych.  

Żeby jednak mówić o budowie zdania, musicie przypomnieć sobie wszystko to, co 

wiecie z klasy czwartej o głównych częściach zdania, czyli podmiocie 

i orzeczeniu. 

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


ORZECZENIE 

Czasownik stoi ZAWSZE  na pierwszym miejscu, bo jak wiemy, bez niego 

formalnie nie możemy nazwać wypowiedzi zdaniem.  

Czasownik w zdaniu to właśnie orzeczenie, więc  wyraża czynność lub stan 

i odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie? 

PODMIOT 

W naszej hierarchii części zdania zaraz za orzeczeniem stoi podmiot, który jest 

najczęściej wyrażony rzeczownikiem, więc odpowiada na pytania co? kto? i 

informuje o tym, kto lub co wykonuje czynność. 

PODMIOT I ORZECZENIE - GŁÓWNY ZWIĄZEK W ZDANIU 

 

Mali chłopcy lubią piłkę nożną. 

co robią ? - lubią -orzeczenie;                    kto lubi? chłopcy - podmiot 

 Wszystkie dziewczynki kochają lalki. 

co robią? - kochają - orzeczenie                  kto kocha? - dziewczynki - podmiot 

 

Skoro to już powtórzyliśmy, przechodzimy do zdań. 

Podstawowy zestaw zdania pojedynczego to podmiot i orzeczenie.  

Tomek maluje.  

Psy szczekają.  

Wykonaj ustnie ćwiczenie 1 str. 217. 

 

 

 

 



Zapisz:   

Ze względu na występowanie określeń lub ich brak zdania pojedyncze dzielimy na: 

1. NIEROZWINIĘTE 

Zawiera ono tylko podmiot i orzeczenie lub samo orzeczenie. 

Tańczymy. Woda płynie. 

2. ROZWINIĘTE 

Zawiera podmiot , orzeczenie i ich określenia. 

Małe dziecko spokojnie śpi. 

dziecko (jakie?) małe  

śpi  (jak?) spokojnie 

3. Podmiot i jego określenia tworzą GRUPĘ PODMIOTU,  

orzeczenie i jego określenia tworzą GRUPĘ ORZECZENIA. 

 

To teraz poćwiczcie… wykonajcie ćw. 1 -8 str. 44 

 

19 maja 2020 r. 

Temat: Wykresy zdań pojedynczych. 

Wszystkie części zdania i związki pomiędzy nimi można przedstawić 

na wykresie zdania.  

Zasada jest taka: 

Najpierw należy znaleźć orzeczenie, potem podmiot. Umieszcza się je następująco: 

po prawej stronie orzeczenie, po prawej podmiot. Potem od głównych części 

zdania wyprowadzamy strzałki w kierunku określe, a przy strzałkach zapisujemy 

odpowiednie pytania. Z pewnością nie macie już problemu z zadawaniem pytań, 

gdyż na tym właśnie polegały ćwiczenia  z poprzedniej lekcji. 



Przerysujcie teraz do zeszytu taki przykładowy wykres ze str. 219 (nowa 

wiadomość). 

A teraz … ćwiczymy. 

Uzupełnij wykresy zdań pojedynczych rozwiniętych. Wpisz brakujące określenia 

oraz pytania.  

PAMIĘTAJ! Najpierw znajdź orzeczenie (podkreśl je w zdaniu dwiema liniami), 

potem podmiot (podkreśl je jedną linią), a potem już pójdzie, 

jak z płatka! 

1. Mała zdolna dziewczynka pięknie zaśpiewała piosenkę. 

2. Pierwszy wiosenny wyścig zakończył się zwycięstwem Maćka. 

 

 



Wykonajcie w zeszycie zad. 5 i 6 ze str.219 podręcznika. 

Praca domowa. 

Wykonaj ćw. 9 str.45 w Zeszycie ćwiczeń. 

KOCHANI! GDYBYŚCIE MIELI JAKIEKOLWIEK PROBLEMY, 

PISZCIE! arobakowska@interia.pl  

 

20 maja 2020 r. 

Temat : Pan przecinek przychodzi z wizytą. 

1. Przypomnijcie sobie wiadomości  z klasy 4 , zapoznając się z tabelką ze str. 

220 podręcznika.  

2. Wykonajcie ćw. 1-6 str. 99 - 100 w Zeszycie ćwiczeń. 

 

21 maja 2020 r. 

Temat: Początki świata według Greków ( 2 godz.) 

Dobrze wiem od Waszego nauczyciela historii, że doskonale jesteście już 

zorientowani w historii starożytnej Grecji. Zaczynamy więc kolejny, bardzo ważny 

dział w książce - Mitologiczne krainy. Dlaczego ważny? A  dlatego, że mity 

wchodzą w skład lektur obowiązkowych na Egzaminie ósmoklasity, do którego 

przecież wciąż się przygotowujecie.  

1. Zanim zaczniemy...krótki teścik z historii :) 

Napiszcie w zeszycie (krótko) , co oznacza wyraz… 

POLITEIZM - ……………………………………………………………….  

2. Przeczytajcie uważnie ,, Mit o powstaniu świata” ze str. 202 - 204 Waszego 

podręcznika. Z bohaterami tej opowieści spotkaliście się już na pewno… 

3.  A teraz uzupełnij gwiazdę pytań: 

mailto:arobakowska@interia.pl


 

 

4. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj : 

MIT to fantastyczna opowieść o starożytnych bogach i herosach. 

MITOLOGIA to zbiór mitów jednego ludu (np. grecka, rzymska, 

słowiańska); 

5. Dzisiejszy mit mówi o tym, jak wg wyobrażeń Greków wyglądało powstanie 

świata. Wiecie też, chociażby z religii, że tych wyobrażeń jest wiele. 

Chrześcijanie wierzą, że świat stworzył Bóg i zajęło mu to 6 dni;  z kolei 

naukowcy i badacze uważają zupełnie co innego. 



 Jak zatem wyobrażali  to sobie Grecy? 

Przypomnijcie sobie treść mitu i uzupełnijcie plan wydarzeń podanymi 

w ramce wyrazami w odpowiedniej formie (zapiszcie lub   wklejcie go do 

zeszytu): 

 

Rea, Gaja, Zeus, Okeanos, Kronos, dzieci, cyklopi, Uranos,  
Tartar, Kronos, sierp, sturęki, władza, Hestia, Arkadia, tytani 

 

1. Pierwotny Chaos. 

2. Powstanie Kosmosu. 

a) Pojawienie się __________________ i Uranosa. 

3. Potomstwo pierwszej boskiej pary. 

a) Narodziny __________________, pana wód. 

b) Przyjście na świat kolejnych __________________. 

c) Pojawienie się na Ziemi jednookich ________________ oraz ________________ 

olbrzymów. 

4. Niezadowolenie Uranosa. 

a) Niezaakceptowanie swych dzieci przez __________________. 

b) Strącenie potomstwa do __________________. 

5. Zemsta Gai. 

a) Uzbrojenie Kronosa w kamienny __________________. 

b) Przejęcie władzy przez __________________. 

6. Rządy Kronosa i Rei. 

a) Ślub. 

b) Podejrzliwość Kronosa i obawa przed utratą __________________. 



c) Narodziny __________________. 

d) Połykanie kolejnych __________________ przez Kronosa. 

7. Walka Rei o dzieci. 

a) Oszukanie Kronosa. 

b) Ukrycie __________________ w __________________. 

     c) Spisek __________________ i Zeusa – podanie Kronosowi środka na wymioty. 

 

Praca domowa! Sprawdź siebie! 

Zamaluj poprawną odpowiedź : 

1. Kim był Okeanos? 

Tytanem                Cyklopem         Strażnikiem Rei             Bratem Uranosa  

2. Co uosabiała Gaja? 

Niebo                    Czas                   Ziemię                        Wodę  

3. Co Gaja podarowała Kronosowi? 

Stalowy sierp                                      Włócznię z kamiennym grotem 

Kamienny sierp                                    Kamień owinięty w pieluszki. 

  4. Ilu braci miał Zeus? 

Pięciu                     Żadnego                      Trzech                      Dwóch 

 5. Co robił Kronos ze swoim potomstwem? 

Strącał je do Tartaru              Zabijał             Połykał         Wysyłał je do Arkadii 



6. Co Zeus i Rea podali Kronosowi do wypicia? 

Truciznę                Sok pomarańczowy              Mleko           Środek na wymioty 

 7. Jak miała na imię najstarsza siostra Zeusa? 

Demeter               Hestia                       Hera                         Gaja 

  

Matematyka 

19, 20.05.2020 

Temat: Pole równoległoboku. 

1. Czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych to równoległobok. (przypomnijcie 

sobie - strona 127-128) 

2. Z wierzchołka równoległoboku można poprowadzić dwie wysokości. Bok , do którego 

prowadzimy wysokość nazywamy PODSTAWĄ RÓWNOLEGŁOBOKU. 

             Wysokość tworzy z podstawą kąt prosty. 

( przyjrzyjcie się ilustracji 29.1) 

3. Pole równoległoboku obliczamy za pomocą wzoru: 

P = a * h 

P - pole równoległoboku 

a - długość boku ( podstawy) 

h- wysokość poprowadzona do boku a 

( Przyjrzyjcie się przykładom na stronie 189 na niebieskim tle) 

Zadanie 1 str. 189 

a) a = 63 cm 

h = 12 cm 

P = a*h 

P = 12 * 63 



           P = 756 cm2 

Obliczcie pola drugiego i trzeciego równoległoboku. W trzecim pamiętajcie o zamianie 
jednostek. 

 

Zadanie 2 str.189 

Wykonajcie samodzielnie. Zmierzcie wysokości równoległoboków. 

 

Zadanie 3 str. 189 

Podpowiedź: 

Wszystkie równoległoboki muszą mieć jednakowe pole , na przykład 24 cm2. 

Pole równoległoboku to P = a * h, więc muszą to być dwie liczby pomnożone przez siebie i ich 
iloczyn to 24. Jakie to mogą być liczby ? 

Jeśli je znajdziecie , spróbujcie narysować te równoległoboki. Możecie oczywiście podać swój 
własny przykład. 

 

Zadanie 5 str. 190 

Spróbujcie wykonać samodzielnie. 

 

 

21.05.2020 

Temat: Pole rombu 

 

1. Równoległobok, który ma wszystkie boki równe to romb. (str.127 – przypomnijcie sobie) 

2. Romb to równoległobok, więc jego pole możemy obliczyć korzystając ze wzoru na pole 
równoległoboku : P = a * h. 



Pole rombu możemy również obliczyć w inny sposób, korzystając z tego, że jego przekątne są 
prostopadłe i dzielą się na pół: 

 

P = ef / 2 ( wzór znajduje się na str. 191) 

 

e, f – to długości przekątnych 

( Narysujcie dowolny romb, jego przekątne i oznaczcie je literami e i f. 

 

Zadanie 1 str. 192 

P = ef /2 

P = 12 * 18 /2 = 216 / 2 = 108 cm2 

 

Pola kolejnych dwóch rombów obliczcie samodzielnie. 

(W trzecim rombie zastosujcie wzór na pole równoległoboku poznany na poprzednich lekcjach, 
ponieważ mamy daną wysokość tego rombu i długość podstawy. Długość podstawy nie jest na 
rysunku podana, ale jest podana długość boku przylegającego a wiemy, że długości boków 
rombu są takie same.) 

 

Zadanie 2 str. 192 

Kwadrat to romb. Jego przekątne mają tę samą długość, więc możemy obliczyć pole tego 
kwadratu korzystając ze wzoru P = ef / 2. 

 

Zadanie 3 str. 192 

a) e = 10 cm 

f = 10 * 4 = 40 cm ( ta przekątna jest 4 razy dłuższa) 

P = ef / 2 



P = 10 * 40 / 2 = 400 / 2 = 200 cm2 

b) wykonajcie samodzielnie – jakie działanie należy wykonać, aby obliczyć drugą przekątną , 
jeśli wiemy, że jest o 4 cm dłuższa? 

 

Zadania 4 i 5 str. 192 

Wykonajcie samodzielnie 

 

22.05.2020 

Temat: Pole trójkąta. 

1. Wysokość trójkąta: 

Narysujcie 3 trójkąty ( rys -str. 193) – ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny, zaznaczcie ich 
wysokości. 

 

2. W każdym trójkącie możemy poprowadzić trzy wysokości – każdy bok to podstawa 
odpowiadająca jednej z wysokości trójkąta. 

 

3. Pole trójkąta obliczamy korzystając ze wzoru: 

P = a * h / 2 ( str. 194) 

 

a – długość boku trójkąta ( podstawy) 

h – wysokość poprowadzona do podstawy lub jej przedłużenia 

 

Zadanie 1 str. 195 

a) P = ah/2 

P = 28 * 19 /2 = 532/2 = 266 cm2 



Kolejne podpunkty wykonajcie samodzielnie 

 

 

Informatyka 

22 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. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
 



 

 

  

  

 

 

  

 


