
Matematyka 

Obowiązują pełne rozwiązania!!! 

25.05.2020 

Temat: Liczba spełniająca równanie. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=cfx0U50Gg6Q&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 4, 5/198 i ćwiczenia strona 98. 

26.05.2020 

Temat: Rozwiązywanie równań. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania  w 1, 2/202 i ćwiczenia strona 99. 

28.05.2020 

Temat: Rozwiązywanie równań cd. 

Zadania do wykonania w zeszycie 3/202 i 5, 6/203 i ćwiczenia strona 100. 

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

ćwiczenia  stronę 100. 

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

29.05.2020 

Temat: Zadania tekstowe. 

Zadania do wykonania w zeszycie 1, 2/205 i ćwiczenia strona 101. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cfx0U50Gg6Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU&feature=youtu.be


  
ANGIELSKI 

26.05.2020 

TEMAT: Save the Sea- workbook ex. 

  

ĆWICZENIÓWKA  

Ćw. 1,2 + useful, train your brain str. 63 

  

27.05.2020 

  

TEMAT: Train your brain! 

  

PODRĘCZNIK 

Ćw. 3 str. 90 - popatrz na ceny w kolorowej ramce i wpisz brakujące nazwy sprzętu lub ceny 
na rachunkach. 

Ćw. 5 str. 90 - uzupełnij zdania. 

Eco-alert - napisz słowa w odpowiedniej kolejności, odpowiedz na pytanie. 

Dla chętnych ćw. 1, 2 str. 90 

  

ĆWICZENIÓWKA  

Ćw. 1,3 str. 64 

Dla chętnych: ćw. 4 str. 64 

  

28.05.2020 

TEMAT: Good news and bad news. 

  



Słownictwo z tej lekcji, znajduje się na str. 94 w waszych podręcznikach. 

  

PODRĘCZNIK 

Ćw. 1 str. 91 - posłuchaj a następnie przeczytaj dialog. 

Ćw. 2 str. 92 - posłuchaj i powtórz słówka a następnie przetłumacz je na j. polski posługując 
się słowniczkiem. 

Ćw. 3 str. 91 - znajdź III formę czasowników nieregularnych  w komentarzach i podkreśl ją. 
Uzupełnij tabelkę IRREGULAR VERBS dopisując III formę znalezionych czasowników. 
Następnie wybierz przymiotnik, który najlepiej opisuje jak dana osoba się czuje. 

Ćw. 4 str. 91 - posłuchaj i powtórz zdania, a następnie wpisz je do właściwej kolumny: 

good news (dobre wiadomości) i bad news (złe wiadomości). 

  

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

 

Biologia 

Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu 28.05.2020 

Podręcznik strona 119 -130 

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/Dm2nUR4Uo 

https://www.youtube.com/watch?v=pNSn9eYow6s 

https://www.youtube.com/watch?v=APwS8Wy_e98 

Powtórz wiadomości, które będą ci potrzebne do lekcji : 

Co to są kręgowce, zmiennocieplność , kręgowce zmiennocieplne 

Notatka z lekcji 

1. Ptaki to zwierzęta stałocieplne, potrafią utrzymywać  stałą temperaturę 
ciała, niezależnie od temperatury otoczenia. Stałocieplność sprawia ,że mogą 
one żyć we wszystkich typach środowisk na całej kuli ziemskiej. 

2. Przystosowanie ptaków do lotu: 

·       Kończyny przednie przekształcone w skrzydła pokryte piórami. 

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/Dm2nUR4Uo
https://www.youtube.com/watch?v=pNSn9eYow6s
https://www.youtube.com/watch?v=APwS8Wy_e98


·       Pióra nadają opływowy (aerodynamiczny) kształt i zwiększają 
powierzchnię skrzydeł podczas lotu oraz chronią przed utratą ciepła. 

·        Lekkie wypełnione powietrzem kości tak zwane kości pneumatyczne 

·       Zmniejszona ilość palców 

·       Bezzębna szczęka 

·       Mała, lekka czaszka 

·       Kręgi tułowia zrośnięte 

·       Na mostku widoczny „grzebień mostka” służący do przyczepu mięśni 
poruszających skrzydłami 

·       Płuca rurkowate połączone z workami powietrznymi ,umożliwiają 
podwójne oddychanie !!!! 

·       Brak pęcherza moczowego ( wydalają kwas moczowy) !!!! 

3. Pokrycie ciała ptaków: 

A.   Skóra sucha, bez gruczołów, jedynym gruczołem jest  gruczoł kuprowy 
położony u nasady ogona wydziela substancję , którą ptak natłuszcza pióra. 

B.   Skóra pokryta piórami 

4. Rodzaje piór 

PIÓRA PTAKÓW 

PUCHOWE                                                         KONTUROWE 

- chronią przed  Pokrywowe Sterówki Lotki 

 utratą ciepła  

  

·       Pokrywowe -  nadają opływowy kształt ciała 

·       Sterówki – występują w ogonie i utrzymują równowagę podczas lotu 

·       Lotki – występują na skrzydłach i tworzą powierzchnie lotne 

5. Budowa pióra konturowego: 

Pióra konturowe składają się z osi pióra i chorągiewki. 

 Część osi znajdująca się w skórze to dutka; pozostała część to stosina. Chorągiewka 
pokrywa stosinę, zbudowana jest z promieni, od których na boki odchodzą promyki 



wyposażone w haczyki. Haczyki promyków zachodzą na siebie, tworząc lekką, zwartą i 
elastyczną powierzchnię chorągiewki. 

 

Ważne!!!! 

Pióra puchowe nie mają haczyków 

6.       U ptaków  występują płuca rurkowate , połączone workami powietrznymi 
służącymi   do magazynowania powietrza. 

Tylko u ptaków występuje tak zwane podwójne oddychanie !!!! 

A.   Podwójne oddychanie umożliwia ptakom stały dopływ powietrza 
bogatego w tlen zarówno podczas wdechu jak i wydechu, jest to możliwe 
dzięki zgromadzonemu w workach powietrznych  zapasowi powietrza. 
Ten sposób oddychania jest tylko podczas lotu. 



  

 7. Rozmnażanie i rozwój ptaków. 

U wielu ptaków występuje dymorfizm płciowy, czyli różnice w ubarwieniu i 
wielkości przedstawicieli obu płci. 

·        Samce na ogół są większe od samic i jaskrawo ubarwione. 

·       Samice mają najczęściej ubarwienie maskujące, przydatne zwłaszcza 
podczas wysiadywania jaj. 

 U ptaków ma miejsce zapłodnienie wewnętrzne. Samice składają jaja w gniazdach, 
gdzie są wysiadywane. 

 Ptaki są owodniowcami. 

Zarodek ptaka rozwija się z tarczki zarodkowej, która powstaje na powierzchni 
żółtka, stanowiącego źródło pokarmu dla zarodka. Żółtko w jaju utrzymuje się w 
miejscu, dzięki strukturom białkowym zwanym skrętkami. Silnie uwodnione białko 
chroni zarodek przed wyschnięciem i amortyzuje wstrząsy. Wymianę gazową 
umożliwiają pory w skorupce jaja oraz komora powietrzna. Błony pergaminowe i 
skorupka wapienna zabezpieczają jajo przed urazami mechanicznymi. 

  



 

 

  

8. Gniazdowniki – ptaki, których pisklęta po wykluciu są bezradne, wymagają 
opieki rodziców ( wróbel, jaskółka, dzięcioł) 

9. Zagniazdowniki – ptaki, które po wykluciu są samodzielne, upierzone i  szybko 
opuszczają gniazdo ( kaczka, kura, łabędzie )  

Praca domowa. 

Czekam na telefony od tych, którzy jeszcze nie odpowiadali z bezkręgowców i 
kręgowców zmiennocieplnych  

Geografia  
Temat: Współczesne problemy Ukrainy. 29.05.2020 
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 1 strona 93 
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 2,3 strona 94  
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 4 strona 95 
 
 
RELIGIA 

26.05.2020 Temat: Znaki obecności wiary. 

Podręcznik str. 126-127, katecheza 40 www.swietywojciech.pl 

Odmów Akt wiary. Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd wzięły się zwyczaje, obrzędy i 
tradycje. Przeczytaj z książki o tym rozdział. O czym świadczą znaki religijne w 
przestrzeni publicznej – pomyśl, a później sprawdź czytając rozdział o tym z 
podręcznika. Zastanów się nad pytaniami kontrolnymi z podręcznika. Jakie znaki 
wiary ty masz? 

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


 

27.05.2020 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, 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. 

 
 

PLASTYKA 

 

Temat: Dynamiczny układ elementów w dziele plastycznym. 

 

Dokończcie proszę rozdział na temat dynamiki w książce do plastyki od strony 69 – 
76. 

Następnie wykonajcie zadanie: „Malowanie emocjonalne” ze strony 76. 

Na pracę macie 2 tygodnie do 05.06. Pracę wyślijcie na adres: purgalkas@gmail.com 

 

Życzę miłej zabawy. 

Pozdrawiam :) 

 

Historia 

25. 05.2020 r. 

1.  
Temat: Epoka Napoleona Bonapartego 
  
 Na podstawie przeczytanego tekstu (str. 194-198) proszę o 
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
  

1.  
 W jaki sposób Napoleon Bonaparte przejął 
władzę we Francji? 
  

2. Na czym polegały reformy Napoleona? 
  

3. Czym była blokada kontynentalna? 
  

 

Proszę również wypisać najważniejsze daty z tego okresu (w zeszycie). 



 

Historia 

27.05.2020 r. 

1.  
  
Temat: Upadek Napoleona (str. 199-202)  
 

 

Na podstawie tekstu odpowiadamy na pytania w zeszycie: 

1.    
Co było przyczyną wypowiedzenia wojny Rosji? 
  

2. Dlaczego wojska Napoleona poniosły w Rosji klęskę? 
  

3. Jak doszło do upadku Napoleona? 
  

 

 

Ponadto do wykonania ze strony 201 ćw. 1 i 2 oraz 3 i 4 ze str. 202.. 

 
  
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.   
 

29.05.2020 

Muzyka 

Temat: Piosenka - „Przyjaciel deszczową porą” 

 

WAŻNE: Niestety nieliczni uczestniczą w zdalnej komunikacji ze mną w dziedzinie 
muzyki. Bardzo proszę o pilne uzupełnianie prac, aktywności zaległych. 

 
  
Zadaniem na dzisiejszą lekcję jest wysłuchanie piosenki „Przyjaciel deszczową porą” 
oraz śpiew piosenki wraz akompaniamentem (podkładem). Piosenkę znajdziecie na 
stronie 104. 

https://drive.google.com/open?id=1RG_ytQk_IidEKfYMX2O8bsT6WeVKNw7b
https://drive.google.com/open?id=1RG_ytQk_IidEKfYMX2O8bsT6WeVKNw7b
https://drive.google.com/open?id=1UiVBPSv2qd3IjOzoiZYZ1f2eVIDUcD3x


  
  
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. :) 
 

TECHNIKA 

Temat: Rzutowanie prostokątne - wiadomości wstępne. 
29.05.2020 

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. 

 

 

 


