
RELIGIA 25 - 29 

Temat: Wędrujemy przez życie 

         Proszę przeczytać rozdział 38 ( str. 112 - 113). Notatka do zeszytu (na zielono) J14,6 
(s 112 na żółtym tle). 

Temat: Boża Opatrzność czuwa nad nami 

              Proszę przeczytać rozdział 39 (s 114 - 115). ze strony 115 z podrozdziału ,,Prawda 
o Bożej Opatrzności” przepiszcie tekst od słów: ,,Mamy żyć radością… do : w historii świata. 
Osoby, które nie mają podręcznika, mogą skorzystać z innych źródeł, by napisać czym jest 
Opatrzność Boża. 

 

JĘZYK POLSKI 

25.05.2020 – 29.05.2020 

 

PONIEDZIAŁEK 

TEMAT: „Międzyludzkie” gatunki wypowiedzi. 

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

https://epodreczniki.pl/a/pamietam-o-tobie/D9E2VFGKs  

Postępuj zgodnie z poleceniami. Po każdym rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzaj swoje 
wyniki. Popraw ewentualne błędy.  

 

WTOREK – 2 GODZINY 

TEMAT: Zdanie, równoważnik zdania. Trzymaj rękę na pulsie, rozpoznawaj 
wypowiedzenia. 

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

https://epodreczniki.pl/a/trzymaj-reke-na-pulsie-rozpoznawaj-wypowiedzenia/DzQbKMJmm  

Postępuj zgodnie z poleceniami. Po każdym rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzaj swoje 
wyniki. Popraw ewentualne błędy.  

https://epodreczniki.pl/a/pamietam-o-tobie/D9E2VFGKs
https://epodreczniki.pl/a/trzymaj-reke-na-pulsie-rozpoznawaj-wypowiedzenia/DzQbKMJmm


ŚRODA 

TEMAT: Czym się różni zdanie od równoważnika zdania – utrwalamy wiadomości.  

1. W celu przypomnienia, przeczytaj wiadomości z tabelki – podręcznik str. 282. 

2. Wykonaj ćwiczenia: 

● 2. ustnie – podręcznik str. 282. 

● 3. i 5. pisemnie– podręcznik str. 283 . 

 

PIĄTEK 

TEMAT: Zdanie, równoważnik zdania. Utrwalamy wiadomości. 

1. Czy już pamiętasz, czym się różni zdanie od równoważnika zdania? Powtórz 
wiadomości z poprzednich lekcji. 

2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń – str. 45-47. 

JĘZYK ANGIELSKI 

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

PROSZĘ O PRZYSŁANIE ZALEGŁYCH PRAC 

 

TOPIC: TRAIN YOUR BRAIN 25.05.2020 

Dzisiaj ćwiczenia utrwalające poznany materiał 

● Połącz wyrazy w zwroty i zapisz je w zeszycie – ćw.1./92 podręcznik 
  

● Przeczytaj tekst o Amy w ćw.2 i podaj , w jaki dzień tygodnia chodzi na tańce 
  

● Rozwiąż krzyżówkę – ćw.3/92 
  

● Rozwiąż zagadkę – ćw.4 
  

TOPIC: TRAIN YOUR BRAIN – MORE EXERCISES – 27.05.2020 

Dziś cd. ćwiczeń, pracujemy z zeszytem ćwiczeń 

● Rozwiąż krzyżówkę -ćwiczeniówka ćw.1/66 
  

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


● Rozwiąż zagadkę ćw.2 
  

● Z podanych wskazówek ułóż zdania – ćw.3/66 
  

TOPIC: AROUND THE WORLD –        v29.05.2020 

Na tej lekcji ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem 

● Zapoznaj się isz, osobach docierania do szkoły, zapisz odpowiedzi w zeszycie – 
ćw.2/94 difficult – trudny, easy – łatwy, dangerous – niebezpieczny 
 

Matematyka 
Obowiązuje pełne rozwiązanie!!! 

25.05.2020 

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych cd. 

Zadania do wykonania w zeszycie 3, 4, 5/196 i ćwiczenia strona 81. 

27.05.2020 

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 7/200 i ćwiczenia strona 83. 

Dla chętnych ćwiczenia strona 82. 

28.05.2020 

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 5/203 i ćwiczenia strona 85. 

Dla chętnych ćwiczenia strona 84. 

Proszę o przesłanie pracy domowej z ćwiczeń strona 83 i 85 

https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ&feature=youtu.be


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

obowiązuje pełne rozwiązanie zadań do 29.05.2020 r. 

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

29.05.2020 

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach strona 86 i 87. 

 

 
PLASTYKA  

 

Temat: Wzornictwo przemysłowe i funkcjonalność. 

 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat wzornictwa w książce do plastyki od strony 68 
– 72. 

Następnie wykonajcie zadanie na zrobienie którego macie 2 tyg. do 5.06. Na prace czekam 
pod adresem: purgalkas@gmail.com 

 

Zadanie: 

 

Zaprojektuj ubranie, kostium według własnego pomysłu używając przedmiotów 
dostępnych w domu :) Technika dowolna płaska lub przestrzenna. Można używać 
różnych materiałów takich jak farby, kredki, kawałki tkanin, plastelina, tworzywa 
sztuczne i co tam jeszcze Wam wyobraźnia podpowie. 

 

Życzę miłej zabawy. 

Pozdrawiam :) 

 

 

Historia 



25.05.2020 

 

Temat: Jedyna Polka w paryskim Panteonie. 

 

 

Maria Skłodowska-Curie to polska noblistka, które dużą część życia spędziła we Francji. 
Tam wyszła za mąż za Piotra Curie. Ich zawodowa współpraca zaowocowała między innymi 
wynalezieniem dwóch pierwiastków chemicznych – Radu i Polonu. Wynalezienie pierwiastka 
nazwanego Radem pozwoliło na rozwój nauki w dziedzinie fizyki i umożliwiło leczenie wielu 
ludziom chorym na raka. Za to odkrycie Maria Skłodowska -Curie wraz mężem otrzymali 
Nagrodę Nobla (w dziedzinie fizyki) w roku 1903. Co ciekawe nasza rodaczka otrzymała 
również Nagrodę Nobla kilka lat później w związku z wynalezieniem kolejnego pierwiastka 
promieniotwórczego – Polonu. Tym razem nagroda ta została przyznana w dziedzinie 
chemii. Po śmierci w 1934 roku w uznaniu jej zasług Francuzi pochowali ją w Panteonie – 
miejscu dla Francji niezwykle istotnym, miejscu, gdzie pochowani są najwybitniejsi 
obywatele tego kraju. Co ciekawe Maria Skłodowska-Curie jest nie tylko jedyną Polką tam 
pochowaną, ale również jedyną kobietą. 

 

Notatkę proszę umieścić w zeszycie. Proszę również o przeczytanie rozdziału (str. 104 – 
109), napisać w zeszycie odpowiedzi na pytanie 1 i 5 ze str. 107. Na stronie 110 znajduje się 
podsumowanie działu, które pozwoli Wam indywidualnie sprawdzić, czy jakiś rozdział 
powinniście jeszcze raz powtórzyć. 

 
 

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 :) 

 

 

 

29.05.2020 

 

Temat: Piosenka - „To nasza wiosna”, „Witajcie w naszej bajce” 

 



Zadaniem na dzisiejszą lekcję jest wysłuchanie piosenki „To nasz wiosna” oraz śpiew 
piosenki wraz akompaniamentem (podkładem). Piosenkę znajdziecie na stronie 96. Druga 
piosenka to „Witajcie w naszej bajce” z Akademii Pana Kleksa. Podkład dostępny jest tutaj 
:). (str. 105) 

 
 

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 
 
Temat : Jak się uczyć? Sposoby na samodzielną naukę z podręcznikiem. 
 
Zastanów się jak koncentracja i samodyscyplina mają wpływ na jakość nauki i 
czas poświęcony na nią. Czy można coś usprawnić? 
 
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=0gni1lRsZV0&t=78s 

 

PRZYRODA 

T. Warunki życia na lądzie - 27, 28.05.2020 r. 

Lekcje na platformie Discord 

TECHNIKA 

Wszystkie  informacje dotyczące poniższego tematu znajdują się również na 
stronie 

 http:// brd.andrej.edu.pl  w zakładce Ruch pojazdów       Zmiana pasa ruchu, 
zmiana kierunku jazdy 

https://drive.google.com/open?id=1youzigiw6VrUHRUUtwcQFr00rFPeFJFR
https://drive.google.com/open?id=14r7NImOQF9VrsxISdHshnu0WL-Tj8HBg
https://drive.google.com/open?id=1lBF_Gbu48jxWKZMPbV5XMpMV9ZjLy_gS
https://drive.google.com/open?id=1iKTUkosc22XF-efjZvp30ezh9R0TvTH9
https://drive.google.com/open?id=1iKTUkosc22XF-efjZvp30ezh9R0TvTH9
https://www.youtube.com/watch?v=0gni1lRsZV0&t=78s


Temat: Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy.            26.05.202 

1. Zmiana pasa ruchu 

https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-pasa-ruchu 

2. Skręt w prawo 

https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-kierunku-jazdy/9-ruch-pojazdow/154-skret
-w-prawo 

3. Skręt w lewo na drodze: 

a) jednokierunkowej 

b) dwukierunkowej 

4. Zawracanie 

5. Gdzie nie wolno zawracać 

6. Znaki związane z tymi manewrami 

Ad.3.a 

 1. Upewnij się czy manewr będzie bezpieczny  

2. zasygnalizuj (lewą ręką) 

3. upewnij się jeszcze raz 

4. zbliż się do lewej krawędzi jezdni 

5. skręć w lewo 

6. ustąp pierwszeństwa pieszym, przekraczającym drogę 

 w  którą skręcasz, nawet jeśli nie ma tam przejścia dla pieszych 

7. zajmij miejsce blisko prawej krawędzi jezdni 

 Ad.3.b 

1. Upewnij się czy manewr będzie bezpieczny 

2. zasygnalizuj (lewą ręką) 

https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-pasa-ruchu
https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-kierunku-jazdy/9-ruch-pojazdow/154-skret-w-prawo
https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-kierunku-jazdy/9-ruch-pojazdow/154-skret-w-prawo
https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-kierunku-jazdy?layout=edit&id=103


3. upewnij się jeszcze raz 

4. zbliż się do osi jezdni 

5. upewnij się, czy żaden pojazd nie nadjeżdża z przeciwnego kierunku 

6.ustąp pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka 

7. skręć w lewo 

8. ustąp pierwszeństwa pieszym, przekraczającym drogę w  którą skręcasz, nawet jeśli nie ma tam 
przejścia dla pieszych 

9. zajmij miejsce blisko prawej krawędzi jezdni 

Ad.4 

 1. Upewnij się czy manewr będzie bezpieczny 

2. zasygnalizuj (lewą ręką) 

3. upewnij się jeszcze raz 

4. zbliż się do osi jezdni 

5. upewnij się, czy żaden pojazd nie nadjeżdża z przeciwnego 

kierunku, 

6.ustąp pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka 

7. zawróć 

8. zajmij miejsce blisko prawej krawędzi jezdni 

Ad. 5 

Nie wolno Ci zawracać: 

a)  w tunelu, na moście, wiadukcie, 

 b) na drodze jednokierunkowej, 

c)  w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na 
drodze lub ruch ten utrudnić, 

https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-kierunku-jazdy?layout=edit&id=103


 d) kiedy na pasie do skrętu w lewo, ruch jest otwierany przy pomocy 
sygnalizatora kierunkowego. 

e)  na autostradzie, 

 f) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego 
przeznaczonego. 

Ad. 6 

 

INFORMATYKA 

Temat: Tworzymy listy wypunktowane i numerowane.              25.05.2020 

1.  Przedstawianie informacji (tekstu) w punktach. 

 

 

Jeśli chcemy skorzystać z punktów czy numerów w istniejącym tekście, należy 
zaznaczyć ten fragment  i kliknąć wybrany z n/w przycisków. 



  

Jeśli chcemy natomiast zrezygnować z punktów czy numerów istniejących w 
akapicie, należy zaznaczyć tekst i kliknąć wybrany z w/w przycisków. 

2. Przeczytaj pkt.3 z tematu 10 (str.105-106) 

3. Wykonaj ćw. 6/105 oraz 7,8/106 i prześlij na email: irdud66@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:irdud66@gmail.com

