
JĘZYK POLSKI 

 

25.05.2020- 29.05.2020 

PONIEDZIAŁEK 

TEMAT: N jak niewidomy. 

  

1. Przekieruj się na link i obejrzyj prezentację „N jak niewidomy, czyli jak pomóc 

osobie z dysfunkcją wzroku” (10 minutowa animacja pokazująca jak pomagać osobom 

niewidomym. Film stworzony przez Polski Związek Niewidomych, współfinansowany 

ze środków Komisji Europejskiej ) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WpJ2hrmn7qM&feature=emb_logo  

2. Przeanalizuj problem. Czy potrafisz sprecyzować przesłanie filmu? Zapisz je w kilku 

zdaniach w zeszycie. 

  

ŚRODA 

TEMAT:  Historia niezwykłej przemiany. 

  

Przekieruj się na link i spróbuj ustnie dać odpowiedzi na postawione pytania 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=810 

  

CZWARTEK – 2 godziny 

TEMAT: Błąd a zabawa językowa 

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

https://epodreczniki.pl/a/czy-zawsze-mowimy-logicznie-i-bez-bledow/D1TVq3V0N 

Postępuj zgodnie z poleceniami. Po każdym rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzaj swoje 

wyniki. Popraw ewentualne błędy. 

  

TEMAT: Czy to poprawne? 

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

https://epodreczniki.pl/a/troche-wiecej-o-jezyku/DwoD2968L 

Postępuj zgodnie z poleceniami. Po każdym rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzaj swoje 

wyniki. Popraw ewentualne błędy. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WpJ2hrmn7qM&feature=emb_logo
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=810
https://epodreczniki.pl/a/czy-zawsze-mowimy-logicznie-i-bez-bledow/D1TVq3V0N
https://epodreczniki.pl/a/troche-wiecej-o-jezyku/DwoD2968L


PIĄTEK 

TEMAT: Na scenie… podmiot i orzeczenie 

  

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

https://epodreczniki.pl/a/na-scenie-podmiot-i-orzeczenie/DCAHA4C5c 

Postępuj zgodnie z poleceniami. Po każdym rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzaj swoje 

wyniki. Popraw ewentualne błędy. 

  

 

RELIGIA 

25.05.2020 Temat: Pośród życiowych burz. 

Podręcznik str. 132 i 133 , katecheza 45 www.swietywojciech.pl 

 

Temat na dziś, bo czyż my nie jesteśmy dzisiaj w takiej burzy. Co zrobili w tej sytuacji 
uczniowie. Przeczytaj fragmenty z Pisma Świętego Mt 8,23-27, J14,27. Co ty robisz w 
tej sytuacji, czy wołasz o pomoc Jezusa, ale żeby Go wzywać trzeba być blisko Niego: 
Czy znajdujesz więcej czasu dla Boga? Czy przepraszasz Go za swoje grzechy?. 
Starasz się być lepszy?. Czy wierzysz, że pomimo wszystko On jest Panem i On 
zwycięży wszelkie zło? Jednak musimy też pamiętać, że dla Boga największym złem 
jest grzech, bo on sprawia, że oddzielamy się od Boga i nie będziemy mogli z Nim 
królować w niebie, więc robi wszystko byśmy sobie o Nim przypomnieli i wrócili do 
Niego. Ona pragnie naszego wiecznego szczęścia. Pomyśl. 

 

28.05.2020 Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 

 

W ubiegłą niedzielę świętowaliśmy Wniebowstąpienie Pana Jezusa, 31.05.2020 
będziemy świętować Zesłanie Ducha Świętego inaczej nazywane Zielone Świątki. Pan 
Jezus odchodząc do nieba obiecał, że nie zostawi nas samych, dlatego przysłał Ducha 
Świętego, aby nas wspierał w drodze do nieba. Jak wiecie Duch Święty objawia się 
jako wiatr, ogień i gołębica. Możemy Go prosić, by pomagał nam stawać się lepszymi, 

https://epodreczniki.pl/a/na-scenie-podmiot-i-orzeczenie/DCAHA4C5c
http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/


mądrzejszymi, by nam poznawać co w nas nie podoba się Bogu i pomagał to 
zmieniać, a przede wszystkim uczył nas MIŁOŚCI, bo DUCH ŚWIĘTY to MIŁOŚĆ. 

Tą modlitwą modlił się Jan Paweł II. Pomódlmy się wraz z Nim. 

 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich 

doskonałości Bożych, 

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze 

znajdował, 

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie 

oderwać, 

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską 

miłością, 

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 

który Ciebie, o Boże, obraża. 

Amen. 

 

Bardzo proszę o przesyłanie opisu stacji Drogi Krzyżowej i o poprawę złych ocen z              
kartkówki, inaczej nie będziecie zadowoleni z ocen. Nabożeństwa majowe odbywają się w            
kościele w tygodniu 17.30, w niedzielę 17.15. W niedzielę na Mszę Świętą też zapraszam.              
W naszym kościele jednocześnie może przebywać 120 osób. 



Biologia 

Temat: Paprotniki  29.05.2020 

Podręcznik strona 121 – 123 

https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DYdvOa78d 

https://epodreczniki.pl/a/skrzypy-i-paprocie/D123TKb0s 

Powtórz sobie informacje o organach ( korzeń, łodyga i liść) będą ci potrzebne 

na lekcji, żeby lepiej zrozumieć lekcję. 

Notatka do zeszytu : 

1. PAPROTNIKI to rośliny lądowe należące do ORGANOWCÓW 

2. ORGANOWCE to rośliny, które wykształciły organy ( korzeń, łodygę i 

liść) 

3. Paprotniki to rośliny zarodnikowe czyli rośliny rozmnażające się przez 

zarodniki ( tak samo rozmnażały się mszaki ) . 

4. Paprotniki nie wykształciły kwiatu, nasion i owoców.!!!!!! 

5. Paprocie są bylinami.  U paproci występuje kłącze, które pozwoli przetrwać 

zimę ( kłącze to podziemna łodyga) 

6. BYLINA – to roślina zielna, wieloletnia. Pęd nadziemny byliny na zimę 

umiera, a wiosną odradza się z podziemnych organów spichrzowych 

( kłączy, bulw lub cebul) 

7. Budowa zewnętrzna paproci 

https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DYdvOa78d
https://epodreczniki.pl/a/skrzypy-i-paprocie/D123TKb0s


  

   8. Środowisko życia  paprotników – wilgotne, zacienione miejsca na lądzie. 

Jedyną paprocią żyjącą w wodzie jest salwinia pływająca !!!! 

 

9. Systematyka paprotników. 

 

 PAPROTNIKI 

  

WIDŁAKI SKRZYPY           PAPROCIE !!! 

  

 



10.   Cechy charakterystyczne widłaków  

a. Widłaki – to niewielkie rośliny o płożących łodygach i delikatnych, 

łuskowatych liściach 

b. Łodygi i korzenie są widlasto rozgałęzione ( zawsze na dwa) 

c.  Na szczytach pędów znajdują się kłosy zarodnionośne 

d. Wszystkie widłaki są  w Polsce chronione 

11.        Cechy charakterystyczne skrzypów 

a. Skrzypy to  niewielkie rośliny zielne (byliny) 

b.    W ścianie komórkowej skrzypów znajduje się krzemionka, 

dzięki niej roślina jest chropowata w dotyku, a podczas rozcierania 

wydają charakterystyczny dźwięk – skrzypi 

c.      Pędy boczne i łuskowate liście skrzypów tworzą okółki. 

e. Na szczycie łodyg tworzą się skupiska zarodni ( kłosy zarodnionośne  

 

MATEMATYKA 

25.05.2020 – Temat: Pole trójkąta. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt.  Pole 

trójkąta Pole trójkąta – Szymon Wojciechowski (polecam!!!) oraz Pole trójkąta - część 1, 

teoria, klasa 5 – Angelika Graf  Następnie przeczytaj z podręcznika stronę 193 i 194. Zapisz 

w zeszycie wzór na pole trójkąta wykonując przy tym odpowiedni rysunek: 



 

Wykonaj razem z panem Szymonem w zeszycie zadania z podręcznika: 1,4,5 str. 195 i 196 

oraz ćwiczenie 5 str.99  

26.05.2020 – Temat: Pole trójkąta – Cd. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt. Pole 

trójkąta cz.2– Julita W  oraz Pole trójkąta - część 2, klasa 5 – Angelika Graf 

Rozwiąż w zeszycie zadania z podręcznika: 3,6,7 str. 195 i 196 (zrób w zeszycie 

schematyczne rysunki do zad 3 i podpisz na nich ile wynosi podstawa i wysokość 

kolorowego trójkąta – będzie ci łatwiej) oraz ćwiczenie 6 str. 99. 

27.05.2020 – Temat: Pole trapezu. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt.  Pole 

trójkąta Pole trapezu – Szymon Wojciechowski (polecam!!!) Następnie przeczytaj z 

podręcznika stronę 197 i 198. Zapisz w zeszycie wzór na pole trapezu wykonując przy tym 

odpowiedni rysunek  

 



 

Wykonaj razem z panem Szymonem w zeszycie zadania z podręcznika: 1,2 str. 198 i 199 

oraz ćwiczenia str.3,4 str. 98 i 99 

28.05.2020 – Temat: Pole trapezu – Cd. 

Rozwiąż w zeszycie zadania z podręcznika: zad.3, 5 str. 199 oraz ćwiczenie 5,6 str. 99 

 

Osoby, które będą przychodziły na konsultacje, aby poprawić oceny proszę żeby 
przynosiły ze sobą uzupełnione zeszyty i ćwiczeniówki i znały podstawowe wzory na 
pola figur płaskich (ostatnie tematy). Jeśli ktoś chce napisać zaległą kartkówkę lub 
sprawdzian (czy poprawę ostatniego spr) niech się do niego przygotuje, będzie taka 
możliwość. 

 



PLASTYKA 

 

Temat: Formy przestrzenne. 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat form przestrzennych w książce do plastyki od strony 

54 - 55. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

Pamiętajcie również o zaległych pracach. 

Wszystkie prace wysyłajcie na adres: purgalkas@gmail.com 

Pozdrawiam:) 

Geografia 

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe ciąg dalszy.29.05.2020 

Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 1,2 strona 65 

Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 3,4 strona 66 

 

Muzyka 

 

Temat: Piosenka – „Eko cza-cza” 

 

1.  

Zadaniem na dzisiejszą lekcję jest wysłuchanie piosenki „Eko 

cza-cza” oraz śpiew piosenki wraz akompaniamentem (podkładem). 

https://drive.google.com/open?id=1DINfVG8wubfYPT5M2OdIqktbGek-hhYQ
https://drive.google.com/open?id=1DINfVG8wubfYPT5M2OdIqktbGek-hhYQ
https://drive.google.com/open?id=1QBNRAV2ilKb3ItdUvdw1ZI6oomEnpPZ6


Piosenkę znajdziecie na stronie 104. 

 

 

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. :) 

 

Historia 

26.05.2020 i 27.05.2020 

 

Temat: Zjednoczenie Polski. 

 

Rozbicie dzielnicowe Polski niestety okazało się zjawiskiem niezwykle 

trwałym. Każda linia Piastów i każdy jej potomek w każdej z linii starał się z 

biegiem lat uzyskać z ziem polskich swój własny kawałek, który jak sądził mu 

się należał. Nie znaczy to jednak, że nie było prób zjednoczenia Polaków i ziem 



należących do Piastów pod jednymi rządami. W końcu udało się to księciu 

kujawskiemu, którego przezywano Łokietkiem (prawdopodobnie dlatego, że był 

bardzo niskiego wzrostu lub też, że władał bardzo malutkim kawałkiem ziemi) 

dopiero w roku 1320. Minęło więc 182 lata. Zjednoczył on przede wszystkim 

dwie główne dzielnice: Małopolskę i Wielkopolskę. Wcześniej koronę 

królewską założył jeszcze na bardzo krótko Król Przemysł II (władał 

Wielkopolską) oraz po jego tragicznej śmierci król czeski Wacław II. Po śmieci 

tego ostatniego Władysław Łokietek nie dał już sobie odebrać władzy w czym 

pomogła również niespodziewana śmierć czeskiego następcy tronu – Wacława 

III (został zamordowany). Król Władysław I nie miał łatwych rządów. Już w 

1309 roku Krzyżacy podstępnie zajęli Gdańsk i Pomorze Gdańskie a król za cel 

wziął sobie odzyskanie tych ważnych dla Polski ziem z ich rąk. Warto 

wspomnieć chociażby bitwę, które obie siły stoczyły na Radziejowym Polu 

(inna nazwa Pod Płowcami) w roku 1331. Wynik bitwy był nierozstrzygnięty 

jednak dał jasny sygnał Zakonowi Krzyżackiemu, że z Polską należy się liczyć i 

że Polska uczyni wszystko, by zagrabione sobie ziemie odzyskać. Niestety 

Władysław Łokietek zmarł w roku 1333 nie odzyskawszy Gdańska. To zadanie 

spoczęło na jego synu – Kazimierzu Wielkim, który jednak obrał inne środki dla 

osiągnięcia celu. Postanowił przede wszystkim wzmacniać państwo poprzez 

prawodawstwo, centralizację, administrację oraz sojusze. 

 

Wasze zadania: 1. Przeczytać rozdziały (str. 196 do 207), zwrócić szczególną 

uwagę na teksty źródłowe oraz zadania do pracy z mapą. Do rozwiązania 

zadania: 1 str. 200, 1 i 2 str. 201, 1 i 2 str. 202, 2. str. 205, 1 str. 206, 1,2,3, str. 

207. 



 

 

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 :) 

 

TECHNIKA  

Temat: PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ   25.05.2020 

I. PODSTAWA PRAWNA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

Uzyskanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych: 

1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12           
kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512). 

  

II. WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ: 

a) ukończone 10 lat, 

b) zdany egzamin teoretyczny i praktyczny, 

 c) zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej, 

d) pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia, 

e) znajomość zasad obsługi technicznej roweru, 

f) przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

g) oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz 2 zdjęć legitymacyjnych. 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110300151&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000512&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000512&type=2


Kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń 
potwierdzającego zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności. 

III. EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI: 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego składającego się z 25 
pytań. 

Wymagane wiadomości: 

- przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych, 

- przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów, 

- zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, 

- znaki ostrzegawcze i zakazu, 

- znaki nakazu, informacyjne, poziome i tabliczki do znaków, 

- pierwsza pomoc. 

Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za 
pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% punktów możliwych do 
uzyskania. 

  

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – odbędzie się w WORD w Piotrkowie Tryb. 

Zdanie egzaminu praktycznego obejmuje: 

- przygotowanie do jazdy i włączanie się do ruchu 

- jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie ósemki, 

- jazda po wyznaczonym torze, 

- prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach, 

- właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe. 

Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za 
pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała, co najmniej 90% 
manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. 



INFORMATYKA 

29.05.2020 

Temat: Wstawiamy do tekstu kształty oraz grupujemy obiekty. 

1. Przeczytaj pkt. 3/118. 

2. Wykonaj ćwiczenie 7/119 na podstawie  przykładu 3/118. 

3.  Przeczytaj pkt. 4/119-120. 

4. Wykonaj ćwiczenie 8/120. 

Wstawianie kształtów w WORD 

 

Wstawianie w Writer (OpenOffice) 

Kształty te znajdują się na dole ekranu 

 



Jeśli nie ma należy włączyć 

  

  

  

 

 


