
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 
) 

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 

Geografia  

Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe  

Podręcznik ćwiczenia 1,2 strona 112  



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 – 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                                18.05.2020 

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 

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


 

INFORMATYKA                                                                             22.05.2020 

Temat: Wykorzystujemy WordArt lub Fontwork. 

1. Przeczytaj  pkt.2 z tematu 10 str.116-118. 

2. Wykonaj ćw. 4 str. 117  (uważnie przeczytaj polecenia w ćwiczeniu). 

Ponadto w  zaproszeniu wyeksponuj (np. stosując pogrubienie, inny kolor czcionki itd.) kogo 
zapraszasz, na co, kiedy impreza się odbędzie, gdzie i kto zaprasza. 

3. Wyślij na email irdud66@gmail.com 

Wstawianie napisu z WordArt 

 

Wstawianie napisu z Fontwork (OpenOfficeWriter) 

Jeśli nie ma go na dole ekranu to należy włączyć 

 



Następnie klikamy 

 

i otrzymujemy 

 

 

 

 

 

 

 

Wybieramy jeden ze wzorów, klikamy dwa razy LPM (lewy przycisk myszy) i pojawia się 
nam 

 

 

 

 

I znów klikamy na ten napis dwa razy LPM, kasujemy ten napis i wpisujemy  Zaproszenie. 

 

 

 

 

 



 

JĘZYK POLSKI 

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

18.05.2020- 22.05.2020 

PONIEDZIAŁEK 

TEMAT:  Po co nam przydawki? 

1. Powtórz wiadomości o przydawce - lekcja z piątku oraz podręcznik str. 262. 

2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 49-51. 

 

ŚRODA 

TEMAT:  Jak łączą się wyrazy w zdaniu? 

1. Przeczytaj wiadomości z podręcznika str. 299-301. 

2. Zrób notatkę w zeszycie na temat związków wyrazowych, związków głównych i pobocznych. 

3. Wykonaj ćwiczenia 1-5 ustnie, ćw. 6 pisemnie w zeszycie. 

 

czwartek – 2 godziny 

TEMAT: Czym dopełnić zdanie? Dopełnienie i okolicznik – ćwiczenia w tworzeniu  
i rozpoznawaniu. 

1. Powtórz wiadomości o dopełnieniu i okoliczniku - podręcznik str. 275-278. 

2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 52-56. 

 

PIĄTEK 

TEMAT:  Najważniejsze działania rodzą się z potrzeby serca - „Katarynka” Bolesława Prusa. 

Przekieruj się na stronę z e-podręcznika. Link do strony: 

https://lektury.gov.pl/lektura/katarynka 

https://lektury.gov.pl/lektura/katarynka


Pobierz audiobook lub e-book. Miłej lektury. 

 
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:) 

 

 

RELIGIA 

18.05.2020 Temat: 100 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. 

18.05.1920 roku urodził się Karol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł 
II. Wszyscy Polacy są bardzo dumni, że nasz rodak był kimś tak ważnym i 
został Święty. A co ty wiesz o Papieżu Polaku. Porozmawiaj z rodzicami, 
dziadkami. Sprawdź się https://learningapps.org/view904875 Dobrej zabawy. 
Pamiętaj jest on naszym patronem w niebie, możesz modlić się przez Jego 
wstawiennictwo. 

 

21.05.2020 Temat: Chrystus zaspakaja ludzki głód. 

Podręcznik str. 130 i 131 , katecheza 44 www.swietywojciech.pl 

https://lektury.gov.pl/lektura/katarynka#pobierz-audiobook
https://learningapps.org/view904875
https://learningapps.org/view904875
http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/


Przeczytaj informacje o okoliczności cudu, a następnie fragment biblijny Łk 9, 
12-17. 

Tak jak kiedyś, dziś Chrystus też chce zaspokajać nasz głód przez to, że chce 
byśmy Go przyjmowali w Komunii Święte. Pomyśl, jak często przyjmujesz 
Pana Jezusa w Komunii Świętej. 

 

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. 

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


 

 

Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail – 
winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i 
nazwisko oraz klasę. :) 

 

 

Historia 

19.05.2020 i 20.05.2020 

 

Temat: 1. Kto spisywał dzieje Polski? 2. Rozbicie dzielnicowe. 

 

UWAGA. Nie wysyłajcie mi prac z tego tygodnia. Poproszę Was o to w 
odpowiednim momencie. 

 

 

1. 

Temat lekcji proszę zapisać w zeszytach. Następnie przeczytać tekst z 
podręcznika strony 188-189. Do zeszytów przedmiotowych proszę wypisać 
wymienionych kronikarzy oraz wyjaśnijcie co to jest kronika. Nie dla 
wszystkich, tylko dla osób chętnych, którzy dysponują czasem, zamieszczę link 
do strony internetowej – znajdziecie tam wiele, naprawdę wiele informacji na 
temat kronikarzy, ich dzieł, opis wydarzeń itp. 

https://historykon.pl/tagi/gall-anonim/polskie-kronikarstwo-sredniowieczne 

Wiem, że dużo czytania, ale pamiętajcie, że HISTORIA może być pasjonująca. 

https://historykon.pl/tagi/gall-anonim/polskie-kronikarstwo-sredniowieczne


 

2. 

Do przeczytania rozdział od strony 192. W zeszycie proszę wykonać notatkę 
korzystając z sekcji „to już wiem”. Na podstawie mapy ze strony 194 proszę 
napisać w jaki sposób została podzielona Polska po śmierci Bolesława 
Krzywoustego (kto i jakie ziemie uzyskał). 

 
 

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 :) 

 

 

Język angielski 

 

Poniedziałek 

Strona 86, podręcznik 

Topic: 60 seconds! 

Wprowadzenie nowych słówek 

Przepiszcie do zeszytu słówka z tłumaczeniem z zadania 1. 

Dodatkowo przepiszcie słówka ze strony 89, z zadania 1 i przetłumaczcie 

W zadaniu 3 str 86 uzupełnijcie tekst, ale tylko ustnie, nie przepisujcie do 
zeszytu. 



W zadaniu 3 str 89 uzupełnijcie zdania wyrazami z zadania 1 w liczbie 
pojedynczej lub mnogiej. 

Wtorek, piątek 

Topic: My blog 

Przeczytajcie tekst w zadaniu 5 na stronie 87. 

Zac opowiada o swoich nawykach związanych z mediami.  

Chciałabym, żebyście spróbowali napisać taki tekst o sobie, nie musi być taki 
długi, używajcie czasu Present Simple, zwroty - I like, I don’t like, I love, I 
hate, favourite. Zróbcie to na miarę swoich możliwości, wiem, że dla niektórych 
to może być trudne więc rozpisuję ten temat na dwie lekcje :) Proszę, żebyście 
tym razem wysłali mi swoje prace na maila anna.szpikowska@gmail.com, 
będzie mi łatwiej sprawdzić i nanieść poprawki, w razie pytań, piszcie lub 
dzwońcie :)  

 

 

 

 

  

  

 

mailto:anna.szpikowska@gmail.com

