
 

Biologia 

Temat: Przegląd i znaczenie gadów.19.05.2020 

Podręcznik strona 107 – 116 

https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v 

Notatka do zeszytu. 

1. Systematyka gadów 

A.   Żółwie ( żółw olbrzymi, żółw błotny, żółw grecki ) 

B.   Krokodyle ( krokodyl nilowy, aligator amerykański, gawial 
gangesowy) 

C.   Węże ( wąż Eskulapa, gniewosz plamisty, żmija zygzakowata, 
zaskroniec zwyczajny, wąż koralowy, boa dusiciel) 

D.   Jaszczurki ( jaszczurka żyworodna, jaszczurka zwinka, legwan 
zielony, kameleon pospolity, padalec zwyczajny ) 

Padalec zwyczajny to beznoga jaszczurka !!!!!!! 

 

2.     Porównanie żmii zygzakowatej z zaskrońcem !!! 

Żmija Zaskroniec 

Kształt głowy trójkątny Kształt głowy 
owalny 

źrenice oka wąskie źrenice okrągłe 

Zygzak na powierzchni 
całe ciało 

Żółte plamy z 
tyłu głowy 

  

3.     Znaczenie gadów: 

·        Utrzymują równowagę biologiczną w środowisku 
( są drapieżnikami) 

 

·        Są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych ( mięso żółwi, 
węży                i krokodyli, jaja żółwi) 

https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v


·         W przemyśle farmaceutycznym z jadu węży wytwarza się leki 
przeciwreumatyczne, leki na epilepsję, hemofilię oraz przeciw 
nowotworom 

·        Skóra gadów jest wykorzystywana do wytwarzania torebek, butów, 
pasków 

4.     Wszystkie gady żyjące w Polsce są objęte ochroną. 

  

Praca domowa. 

Powtórz wszystkie wiadomości o rybach, płazach i gadach . 

  Geografia  

Temat: Dziedzictwo  przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi 
21.05.2020  

Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 1,2 strona 89  

Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 3,4 strona 90  

 

INFORMATYKA 
18 maja 2020 

Temat: Programujemy gry multimedialne w środowisku Scratch – utrwalenie materiału (str. 61-64) 

1. Przećwicz jeszcze raz ćwiczenia i zadania. 
  

2. Nie wysyłaj żadnych plików. 
 

SCRATCH do pobrania (nawet starsze wersje) https://scratch.mit.edu/download 

i SCRATCH do pracy w internecie https://scratch.mit.edu/ 

 

 

 

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/view784542. Dobrej zabawy. 

https://scratch.mit.edu/download
https://scratch.mit.edu/download
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://learningapps.org/view784542
https://learningapps.org/view784542


Pamiętaj jest on naszym patronem w niebie, możesz modlić się przez Jego 
wstawiennictwo. 

 

20.05.2020 Temat: Nasza odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo. 

Podręcznik str. 124-125, katecheza 39 www.swietywojciech.pl 

Zapoznaj się z tekstem biblijnym: Kol 2,6-7 i 2 Tym 2,1-3. Czego oczekiwał 
Święty Paweł od tych, którzy przyjęli naukę o Jezusie?  

Pomyśl nad tym: czym jest?: co mi daje?: co ja daję? 

1. Rodzina 
  

2. Klasa szkolna 
  

3. Państwo 
  

4. Grupa koleżeńska 
  

5. Kościół 
 

 

 

 

 

 

 

PLASTYKA 

 

Temat: Dynamizm w dziele malarskim. 

 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat dynamiki w książce do plastyki od strony 62 – 68. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

 

Pamiętajcie o zaległych pracach. Wysyłajcie je na adres: purgalkas@gmail.com 

http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/


Pozdrawiam :) 

 

20.05.2020 

 

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. :) 
 

ANGIELSKI 

  

18.05.2020 

TEMAT: Computers- workbook ex. 

  

ĆWICZENIÓWKA 

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


Ćw. 1, 2, 3 str. 60 + tabelka Life Skills. 

  

Zadanie dla chętnych na plusa: Wykonaj zadania z Unit 7, które są umieszczone 
na klasowym Quizlecie. Przypominam link: 

https://quizlet.com/join/zGu8CMYue 

  

  

19.05.2020 

TEMAT: Present perfect 

  

Na dzisiejszej lekcji poznamy nowy czas : Present Perfect. Przeczytaj i 
przeanalizuj dokładnie notatkę! 

UŻYCIE: 

Czasu Present Perfect używamy do opisywania czynności, które: 

·       wydarzyły się kiedyś w przeszłości, w nieokreślonym czasie, 
który jest nieistotny lub nieznany. Istotniejszy jest sam fakt, że 
dana czynność się wydarzyła, a także jej związek z 
teraźniejszością. 

Np. Ann has bought a new smartphone. - Ann kupiła nowy smartfon. ( 
Nie określamy czasu, kiedy dokonany został zakup, ponieważ nie jest to 
istotne, Ważne jest, że Ann ma nowy telefon). 

·       rozpoczęły się kiedyś w przeszłości i trwają do chwili obecnej. 

Np. I have learnt English for 6 years. - Uczę się angielskiego od 6 lat. 
(Zacząłem się uczyć 6 lat temu i nadal się uczę). 

·       zakończyły się niedawno, a ich skutki nadal obserwujemy. 

Np. Sam has lost his keys. - Sam zgubił kluczyki. (Skutkiem jest to, że 
nie może wejść do swojego mieszkania). 

  

TWORZENIE ZDAŃ 

  

Zdania twierdzące 

https://quizlet.com/join/zGu8CMYue


  

osoba + have/has (3 os. l.poj. czyli HE/SHE/IT) + czasownik + ED( jeśli 
jest regularny) lub III forma z tabelki (jeśli jest nieregularny) 

  

I have finished my homework. 

She has finished her homework. 

  

W zdaniach twierdzących możemy użyć form skróconych czasowników 
have i has. 

HAVE= 'VE 

HAS= 'S 

  

I've finished my homework. 

She's finished her homework. 

  

Zdania przeczące 

  

osoba + haven't/hasn't (3 os. l.poj. czyli HE/SHE/IT) + czasownik + ED 
lub III forma z tabelki 

  

I haven't finished my homework. 

She hasn't finished her homework. 

  

Zdania pytające i krótkie odpowiedzi 

  

Have/Has(3 os. l.poj. czyli HE/SHE/IT) + osoba  + czasownik + ED lub 
III forma z tabelki 

  

Have you finished your homework? 



Yes, I have / No, I haven't. 

  

Has she finished her homework? 

Yes, she has / No, she hasn't. 

  

Pamiętaj, że w czasie Present Perfect we wszystkich rodzajach zdań dodajemy 
do czasownika - ED lub III formę z tabelki. Zasady dodawania końcówki -ED 
są takie same jak w czasie Past Simple. 

  

A teraz obejrzyj filmik z serii Grammar app na YT: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=klFdjaroPqE&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0Z
Ce1pXWTVDELxw62&index=13 

  

PODRĘCZNIK 

  

Ćw. 1 str. 86 - przeczytaj komentarze i wybierz poprawną odpowiedź 

Ćw. 2 str. 86 - dopisz III formę czasowników podanych w tabeli, jeśli nie 
pamiętasz otwórz              podręcznik na str. 122 

Ćw. 4 str. 86 - napisz zdania w czasie Present Perfect 

Ćw. 5 str. 86 - uzupełnij zdania twierdzące i przeczące w czasie Present Perfect 

  

21.05.2020 

TEMAT: Present Perfect- workbook ex. 

  

ĆWICZENIÓWKA 

  

Ćw. 1,2,3,4,5 + train your brain str. 61 

 

https://www.youtube.com/watch?v=klFdjaroPqE&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=klFdjaroPqE&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=13


 

 

 

 

Język polski 

pon. 18 V - T: Wracamy na jarmark; wejść na stronę internetową epodręczniki.pl; odszukać 
ikonkę Uchwycone w poetyckim obrazie; wykonać i przesłać do oceny zad. 7 (10 zdań, 
zapisać tekst w wyznaczonym polu, zaznaczyć, skopiować i wkleić do treści maila) 

śr. 20 V - T: Podmiot i orzeczenie - szybkie przypomnienie; wejść na stronę internetową 
epodręczniki.pl; odszukać ikonkę z tematem lekcji; przeczytać wiadomości; wykonać 
ćwiczenia; przed wykonaniem ćwiczeń na str. internetowej przypomnieć sobie wiadomości z 
podr. str. 161-163 

czw. 21 V - T: Przydaje blasku rzeczownikowi - przydawka; wejść na stronę internetową 
epodręczniki.pl; odszukać ikonkę z tematem lekcji; przeczytać wiadomości; wykonać 
ćwiczenia; przed wykonaniem ćwiczeń na str. internetowej przypomnieć sobie wiadomości z 
podr. str. 164 

pt. 22 V - T: Do pełna dopełniam - dopełnienie; wejść na stronę internetową epodręczniki.pl; 
odszukać ikonkę z tematem lekcji; przeczytać wiadomości; wykonać ćwiczenia; przed 
wykonaniem ćwiczeń na str. internetowej przypomnieć sobie wiadomości z podr. str. 164 

pt. 22 V - T: O każdej okoliczności - okolicznik; wejść na stronę internetową epodręczniki.pl; 
odszukać ikonkę z tematem lekcji; przeczytać wiadomości; wykonać ćwiczenia; przed 
wykonaniem ćwiczeń na str. internetowej przypomnieć sobie wiadomości z podr. str. 164 

MATEMATYKA 

19.05.2020 – Rozpoznawanie figur przestrzennych. 

W ramach zrozumienia nowego tematu zapraszam do obejrzenia filmiku na YouTube pt: 

Rozpoznawanie figur przestrzennych - Matematyka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
- Tomasz Gwiazda  a następnie filmiku Figury przestrzenne - wprowadzenie #1 [ Figury 
przestrzenne - wprowadzenie ] Pi-stacja Matematyka – BARDZO FAJNY FILMIK NA 
YOUTYBE – bardzo polecam !!!, Przeczytaj sobie jeszcze raz informacje umieszczone w 
podręczniku na stronach 212-215, a następnie narysuj w zeszycie podstawowe bryły: 

  

https://www.youtube.com/channel/UCkbhn-e1iCSdOaCM6Inl6sg
https://www.youtube.com/channel/UCkbhn-e1iCSdOaCM6Inl6sg


 

 

 

 

Rozwiąż w zeszycie zadania z podręcznika: zad. 2,3,4,5,7 str.216 i 217. 

20.05.2020 – Temat: Rozpoznawanie figur przestrzennych – Cd. 

Obejrzyj filmik na YouTube: Klasa 6. Rozpoznawanie figur przestrzennych cz. 2– 
tłumaczenie p. Agnieszka Czerwonka. Następnie korzystając z filmiku pani Agnieszki 
postaraj się rozwiązać w zeszycie zadania z podręcznika: zad. 8,9 str. 217.  

Zanik to wykonasz rozwiążmy razem zad. 6 str. 216. 

Poniżej udało mi się zbudować figurę, o której mowa w zadaniu. Ile taka figura ma ścian? 



 

Skoro jedno takie pudełeczko jest przyklejone do pudełka, które jest w środku jedną ścianą, 
to pozostałe ściany są luźne. Takich wystających pudełeczek jest 6 bo są one przyklejone do 
6 ścian siódmego pudełeczka (tego w środku). Zatem mamy: 6*5=30 

Odp. Tak zbudowana figura ma 30 ścian. 

Rozwiąż teraz pozostałe zadania. 

21.05.2020 – Temat: Prostopadłościany i sześciany. 

W ramach zapoznania się z nowym tematem zapraszam do obejrzenia filmiku na YouTube 
pt: Klasa 6. Prostopadłościany i sześciany cz.1 – tłumaczenie p. Agnieszka Czerwonka. 
Przeczytaj sobie jeszcze raz informacje umieszczone w podręczniku na stronach 218,219. 
Następnie korzystając z filmiku postaraj się rozwiązać w zeszycie zad 1,2,3,5,7 str. 219 i 220. 

22.05.2020 – Temat: Prostopadłościany i sześciany Cd. 

Obejrzyj filmik na YouTube: Prostopadłościany i sześciany cz. 2– tłumaczenie p. Agnieszka 
Czerwonka. Następnie korzystając z filmiku pani Agnieszki postaraj się rozwiązać w 
zeszycie zadania z podręcznika: zad. 9,10,11 str. 221. 

#W razie wątpliwości proszę się kontaktować ze mną na maila: 
justyna77kowalczyk@gmail.com #  Bardzo proszę o przysłanie 3 zdjęć ( zdjęcia z 
prowadzenia zeszytu z tematami z tego tygodnia, systematyczność pracy danego ucznia 
zaznaczę sobie znakiem plus). Dziękuję :) 

HISTORIA 

18.05.2020 

Temat: Rewolucja francuska 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę. W notatce             
znajdziesz odwołania do podręcznika. 

1.XVIII-wieczne francuskie społeczeństwo było podzielone na trzy stany, które różniły się           
prawami i obowiązkami: 

·         stan pierwszy – duchowieństwo, 

·         stan drugi – szlachta, 

·         stan trzeci – chłopi, biedota miejska, zamożni i wykształceni mieszczanie (burżuazja). 

*Zapoznaj się z podziałem społeczeństwa francuskiego, zapamiętaj prawa i obowiązki          
poszczególnych stanów, podręcznik str. 185. 



2.Niezadowolenie stanu trzeciego doprowadziło do wybuchu rewolucji. Za symboliczny         
początek rewolucji uważa się zdobycie Bastylii przez lud paryski 14 lipca 1789 roku. 

*Przeczytaj w podręczniku „Zdobycie Bastylii” str. 186, zapamiętaj jaką funkcję pełniła           
Bastylia, zwróć uwagę na przyczyny i skutki rewolucji francuskiej, podręcznik str. 188. 

3.W wyniku rewolucji we Francji zostały obalone rządy absolutne. W ich miejsce            
wprowadzono monarchię konstytucyjną. Na czele państwa stał król, ale nie miał już władzy             
absolutnej, ponieważ była ona ograniczona przepisami konstytucji, do której władca musiał           
się stosować. 

4.Na mocy „Deklaracji praw człowieka i obywatela” oraz konstytucji szlachta i           
duchowieństwo utraciły swoje przywileje. Wszyscy ludzie stali się równi wobec prawa,           
zdobyli wpływ na rządy w państwie, zyskali prawo do wolności osobistej i religijnej. 

*Przeczytaj tekst źródłowy w podręczniku str. 187. 

  

20.05.2020 

Temat: Republika Francuska 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę. W notatce 
znajdziesz odwołania do podręcznika. 

1. W 1792 roku Ludwik XIV został oskarżony o spisek przeciwko władzom rewolucyjnym i              
uwięziony. Parlament zlikwidował monarchię i wprowadził we Francji republikę. Król został           
skazany na śmierć. Wyrok wykonano w 1793 roku.  

*Zwróć uwagę na rycinę w podręczniku, str. 190. 

2. We Francji rządziło stronnictwo jakobinów, którego przywódcą był Maksymilian          
Robespierre. Jakobini wprowadzili rządy oparte na terrorze. Polegały one na karaniu śmiercią            
wszystkich, którzy zostali uznani za wrogów rewolucji.  

*Zwróć uwagę na informacje pod portretem, podręcznik str. 191. 

3. Po obaleniu rządów jakobinów władzę we Francji sprawował pięcioosobowy dyrektoriat.           
Zachował on podstawowe zdobycze rewolucji: 

·         republikański system rządów, 

·         równość ludzi wobec prawa, 

·         wolności i prawa obywatelskie. 

Proszę o kontakt uczniów, którzy nie otrzymali informacji o ocenie za pracę domową, plakat,              
prezentację. Jeśli ktoś oddał pracę dodatkową przed okresem zawieszenia zajęć w szkole, a             
nie otrzymał oceny również proszę o kontakt. E-mail: agnieszka.anna@poczta.onet.pl  

mailto:agnieszka.anna@poczta.onet.pl


 TECHNIKA 

Temat: Rzutowanie prostokątne - wiadomości wstępne.              21.05.2020 

1. Co to jest rzutowanie prostokątne. 

Rzutowanie prostokątne jest to  dokładne i wierne przedstawianie przedmiotu na 
płaszczyźnie za pomocą rzutów, które są figurami płaskimi. Nie może być żadnych zmian i 
zniekształceń. 

Rzuty prostokątne,  pokazują przedmiot z kilku stron ( w zależności od metody rzutowania). 

 2. Podstawowe zasady rzutowania prostokątnego 

Zawsze rysujemy tyle rzutów, aby pokazane zostały wszystkie wymiary przedmiotu. 
Najczęściej  wystarczy przedstawienie bryły w trzech ujęciach. 

Podczas kreślenia rzutów prostokątnych należy także pamiętać o tym, że: 

a) zarysy przedmiotów kreślimy linią ciągłą grubą 

b) linie pomocnicze kreślimy linią ciągłą cienką 

c) krawędzie niewidoczne w rzucie kreślimy linią kreskową 

3. Podstawowe pojęcia: 

a) rzut -  można porównać do cieni rzucanych przez przedmioty na ekran (ścianę) 

b rzutnia – płaszczyzna na którą rzutujemy (ekran, ściana) 

4. Rodzaje i rozkład rzutni: 

a) pionowa (główna) oznaczona I, 

b) pozioma oznaczona II, 

c) boczna oznaczona III 

Są one położone względem siebie prostopadle. 

 



Natomiast jeśli rozłożymy je  na płaszczyźnie to rozkład będzie następujący: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Na poszczególnych rzutniach umieszczamy odpowiednie rzuty: 

a) na rzutni pionowej – rzut główny (najczęściej z przodu) 

b) na rzutni poziomej – rzut z góry 

c) na rzutni bocznej rzut z lewej strony 

 

 

 



Przedmiot rzutowany jest umieszczony między obserwatorem a rzutnią. 

 

 

 

  

 

 


