
Matematyka 
Obowiązują pełne rozwiązania!!! 

18.05.2020 

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych cd. 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach strona 92. 

Dla chętnych zadanie 6, 8/187. 

19.05.2020 

Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=fuoY_0YTPG4&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania  w zeszycie 1, 2, 3, 4/190 i ćwiczenia strona 93. 

21.05.2020 

Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych cd. 

Zadania do wykonania w zeszycie 5, 6, 7, 8/191 i ćwiczenia strona 94. 

Dla chętnych ćwiczenia strona 95. 

Proszę o przesłanie zdjęć z rozwiązaniami pracy domowej na maila: 
aprylinska.matematyka@gmail.com 

ćwiczenia  strony  93 i 94. 

obowiązuje pełne rozwiązanie zadań do 22.05.2020 r. 

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

22.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=fuoY_0YTPG4&feature=youtu.be


Temat: Zapisywanie równań. 

Zadania do wykonania w zeszycie 1, 2/194 3/195 i ćwiczenia strona 96. 

Dla chętnych ćwiczenia strona 97. 

 

Biologia 

Temat: Przegląd i znaczenie gadów. 21.05.2020 

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 

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


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) 

·         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 . Skontaktuj się z 
wychowawcą po mój numer telefonu i wyślij SMS kiedy chcesz 
odpowiadać.  

Geografia 22.05.2020 

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi  

Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 1,2 strona 89  
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 3,4 strona 90  
 
RELIGIA 
  

19.05.2020 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. 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 

Pozdrawiam :) 

https://learningapps.org/view784542
https://learningapps.org/view784542
http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/


JĘZYK POLSKI 

18 V – 22 V 2020 r. 

Kochani moi! Oto zestaw zadań do zrealizowania dla Was na najbliższe dni. W tym tygodniu               
nieco pracy interaktywnej. 

18 maja 2020 r. 

Temat:  Warto poćwiczyć dykcję, czyli językowe łamańce 

https://wakelet.com/wake/69tVT5_58DaRLej30J6zj 

  

20 i 21 maja 2020 r. 

Temat: Jeszcze raz o rozprawce. 

https://padlet.com/as_krzeminska/zqx4siotp3j4 

  

21 maja 2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach zdania 

https://wakelet.com/wake/06d8dd34-4185-4417-a911-e2909bbd0d52 

https://wordwall.net/pl/resource/894025/cz%C4%99%C5%9Bci-zdania 

  

Powodzenia! Pozdrawiam! 

Izabela Winiarska 

  

 Historia 

18. 05.2020 r. 

1.  
Temat: Rewolucja francuska 
  
 Na podstawie przyczytanego tekstu (str. 184-189) proszę o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania: 
  

https://wakelet.com/wake/69tVT5_58DaRLej30J6zj
https://padlet.com/as_krzeminska/zqx4siotp3j4
https://wakelet.com/wake/06d8dd34-4185-4417-a911-e2909bbd0d52
https://wordwall.net/pl/resource/894025/cz%C4%99%C5%9Bci-zdania


1.  
 Jakie prawa i obowiązki miały poszczególne 
grupy społeczne we Francji w XVIII wieku? 
  

2. Co było przyczyną wybuchu rewolucji we Francji? 
  

3. Jakie były główne postanowienia Deklaracji praw 
człowieka i obywatela? 
  

 

Historia 

20.04.2020 r. 

1.  
  
Temat: Republika Francuska (str. 190-193)  
 

 

Na podstawie tekstu odpowiadamy na pytania w zeszycie: 

1.    
Jakie były okoliczności ustanowienia Republiki Francuskiej? 
  

2. Kim byli jakobini? Na czym polegały ich rządy? 
  

3. Czym charakteryzowały się rządy dyrektoriatu? 
  

 

 

Ponadto do wykonania ze strony 193 ćw. 1 oraz 5. 

 

●  
Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail – 
winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i nazwisko 
oraz klasę. :) Im więcej uda się zaliczyć teraz, tym mniej będzie do 
uzupełnienia po powrocie do szkoły.   
 

 



Można obejrzeć: 

   
https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U 
   

 

 

 

 
 

22.05.2020 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U
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. :) 
 

ANGIELSKI 

19.05.2020 

TEMAT: Present Perfect- workbook ex. 

  

ĆWICZENIÓWKA 

  

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

  

20.05.2020 

TEMAT: Using computers - vocabulary. 

  

Ćwiczenia z dzisiejszej lekcji wykonujemy posługując się słowniczkiem ze str. 94 ramka 
(using computers 2) 

  

Ćw. 1 str.87 - przeczytaj ogłoszenia na tablicy w pracowni komputerowej i przetłumacz słowa 
zaznaczone na zielono. 

Ćw. 2 str. 87 - uzupełnij zdania czasownikami i z ramki w czasie Present Perfect 

  

ĆWICZENIÓWKA 

  

Ćw. 1,2,4 str. 62 

  



21.05.2020 

TEMAT: Save the Sea: Have you heard the news? 

  

PODRĘCZNIK 

  

Ćw. 1 str. 88 - jeśli masz taką możliwość posłuchaj historyjki CD3.12, następnie ją przeczytaj 
i odpowiedz na pytanie. 

Ćw. 2 str. 89 - przeczytaj zdania i napisz T lub F. 

Ćw. 3 str. 89 - dopisz III formę czasowników z ramki. 

  

Obejrzyj filmik z serii Grammar app: 

https://www.youtube.com/watch?v=uY51LSYW8l8&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTV
DELxw62&index=14 

  

Ćw. 4 str. 89 - popatrz na tabelkę i napisz pytania oraz krótkie odpowiedzi zgodnie z 
informacjami zamieszczonymi w tabelce. 

Ćw. 6 str. 89 - przetłumacz na język polski szkolne zasady umieszczone na tablicy. 
Następnie napisz pytania dotyczące każdej zasady, typu: 

Have you cheated in class today?  

 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/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uY51LSYW8l8&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=uY51LSYW8l8&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=14
https://scratch.mit.edu/download
https://scratch.mit.edu/download
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/


TECHNIKA 

Temat: Rzutowanie prostokątne - wiadomości wstępne.          22.05.2020 

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. 

 

 

 

  

  

  



  

  

 

 

 


