
Język polski 

OBOWIĄZKOWE PRACE DOMOWE: 

1. zad. 6/227 - sport 

2. zad. 14/244 - wyobraźnia 

3. zad. 11/270 - czy łatwo jest krzywdzić... 

4. zad. 8/277 - ekologia 

Wciąż nie otrzymałam wymienionych prac od niektórych uczniów. Proszę o ich 
przygotowanie i przysłanie do oceny do końca maja. Uczniowie, którzy tego nie zrobią 
w wyznaczonym terminie, otrzymają oceny ndst. 

W temacie o Syrii z dn. 14 V pomyliłam strony w podręczniku. Powinno być: str. 
278-280. Mam nadzieję, że się zorientowaliście :)  

wt. 26 V - T: Tworzenie i budowa wyrazów; przeczytać wiadomości str. 284 i 286; wejść na 
stronę internetową epodręczniki.pl; odszukać ikonkę z tematem Formanty i ich znaczenie; 
przeczytać wiadomości; wykonać ćwiczenia 1-4 

śr. 27 V - T: O wyrazach pochodnych, przeczytać wiadomości str. 287 i 289; wejść na stronę 
internetową epodręczniki.pl; odszukać ikonkę z tematem Formanty i ich znaczenie; wykonać 
ćwiczenia 5-7 

śr. 27 V - T: Rodzina wyrazów; przeczytać wiadomości str. 290-291; wejść na stronę 
internetową epodręczniki.pl; odszukać ikonkę z tematem Rodzinne więzi; wykonać ćwiczenia 
11-17 

czw. 28 V - T: Kłopotliwe przedrostki i przyrostki; przeczytać wiadomości str. 292; wykonać 
pisemnie zad. 3 str. 293 oraz zad. 5 i 6 a) str. 294 

pt. 29 V - T: Sprawdź wiedzę i umiejętności - "Co wiemy o istocie dobra?"; przeczytać tekst 
str. 297; zastanowić się nad zad. 1-13 str. 298 

 

 

 



Matematyka 

Obowiązuje pełne rozwiązanie zadań. 

25.05.2020 Temat: Pierwiastki cd. 

Zadania do wykonania w zeszycie 9, 13/249 i ćwiczenia strona 59. 

26.05.2020 Temat: Pierwiastki cd. 

Zadania do wykonania w zeszycie 14, 15/249 i ćwiczenia strona 60. 

Dla chętnych zadania z podręcznika strona 250. 

Proszę o przesłanie pracy domowej na adres mailowy: 
aprylinska.matematyka@gmail.com 

Zdjęcie rozwiązania w ćwiczeniach strona 60. 

obowiązuje pełne rozwiązanie zadań do 29.05.2020 r. 

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

28.05.2020 Temat: Działania na pierwiastkach. 

Obejrzeć film: 

https://www.youtube.com/watch?v=3TSdv4F-4yw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=uyWeW58Y_Jc&feature=youtu.be 

Zadania do zeszytu 1, 2, 3, 4, 5/253 i 7/254. 

29.05.2020 Temat: Działania na pierwiastkach cd. 

Zadania do wykonania w zeszycie 10, 11, 12/254 i ćwiczenia strona 61. 

Dla chętnych zadania 13, 16/255. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3TSdv4F-4yw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uyWeW58Y_Jc&feature=youtu.be


Biologia 

Temat: Budowa i rola układu nerwowego.   25.05.2020 

Podręcznik strona 173 – 176 

https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D7nf5jx0A 

https://www.youtube.com/watch?v=o_xToYRrH4M 

Notatka z lekcji 

1. Funkcja układu nerwowego: 

A.   Odbieranie i analizowanie bodźców ze środowiska zewnętrznego 
i z narządów wewnętrznych  

B.   Kontrolowanie pracy wszystkich układów 

2. Budowa komórki nerwowej ( neuronu) !!! 

  

  

  

 

https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D7nf5jx0A
https://www.youtube.com/watch?v=o_xToYRrH4M


  Ważne !!!!! 

Dlaczego komórka nerwowa może przewodzić impulsy nerwowe? 

·        Komórka nerwowa przewodzi impulsy nerwowe ponieważ ma 
wypustki !!!!! ( Dendryty – krótkie i liczne wypustki  i neuryt 
czyli akson – długa wypustka osłonięta osłonką mielinową ) oraz 
ma osłonkę mielinową, która przyspiesza przewodzenie 
impulsów nerwowych 

 Dlaczego komórka nerwowa ma dwa rodzaje wypustek? 

·        Komórka nerwowa ( neuron) ma dwa rodzaje wypustek, 
ponieważ przewodzenie impulsów jest jednokierunkowe: !!!! 

- Dendryty przewodzą impulsy do ciała komórki !!! 

- Akson ( neuryt) przewodzi impulsy z ciała komórki do drugiej 
komórki nerwowej !!! 

3. Synapsa to połączenie dwóch komórek nerwowych. 

  

Ważne!!! 

Na dendrycie znajdują się zawsze receptory !! 

Na aksonie znajdują się pęcherzyki synaptyczne z mediatorami 
( pęcherzyki z neuroprzekaźnikami)  !!! 

Substancję chemiczną pełniącą rolę przekaźnika w synapsie 
nazywam się neuroprzekaźnikiem albo mediatorem. 



4. Ze względu na budowę układ nerwowy dzielimy na: 

A.   Ośrodkowy 

B.   Obwodowy 

5. Ze względu na  sposób przewodzenia bodźców układ nerwowy 
dzielimy na: 

A.   Somatyczny 

B.   Autonomiczny( wegetatywny) 

6.     Rola układu autonomicznego polega na kontroli pracy narządów 
wewnętrznych. 

·        Autonomiczny układ dzieli się na dwie części: Współczulną i 
przywspółczulną. Pracują one antagonistycznie!!!!! 

·        Część współczulna mobilizuje organizm do działania 

·        Część przywspółczulna relaksuje  organizm 

 7. Porównanie układu współczulnego i przywspółczulnego 

Układ współczulny                                      układ    przywspółczulny 

- rozszerza źrenice                                                - zwęża źrenice 

- przyspiesza akcję  serca - zwalnia akcję serca 

- podnosi ciśnienie krwi                                       - obniża ciśnienie krwi 
- przyspiesza oddychanie                              - zwalnia 

oddychanie 

- hamuje trawienie                                               - pobudza trawienie 

 

 

 



 Temat: Ośrodkowy układ nerwowy. 27.05.2020 

Podręcznik strona 177 – 180 

https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/Dy
IidwFvA 

   Notatka do zeszytu 

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY 

  MÓZGOWIE          RDZEŃ KRĘGOWY 

 - mózg  

 - móżdżek 

 - pień mózgu 

Ośrodkowy układ nerwowy jest chroniony i zabezpieczony przed urazami,          
poprzez: 

1.     Czaszkę i kręgosłup 

2.     Błony łącznotkankowe zwane oponami mózgowo- rdzeniowymi 

3.     Płyn mózgowo – rdzeniowy 

Opony mózgowo – rdzeniowe: 

1. Twardówka ( opona twarda) – przylega do czaszki i kręgosłupa, pełni           
funkcję ochronną 

2. Pajęczynówka - delikatna błona środkowa, pod którą znajduje się płyn           
mózgowo – rdzeniowy, amortyzujący wstrząsy 

3. Naczyniówka( opona miękka) - odżywia i dotlenia mózgowie i rdzeń           
kręgowy 

4. Mózg i rdzeń kręgowy zbudowany jest z istoty szarej ( ciała komórek             
nerwowych)  i z istoty białej ( wypustki komórek nerwowych) !!! 

https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA


Ważne !!! 

Położenie istoty szarej i białej w mózgowiu i rdzeniu komórkowym jest           
inne: 

Mózg:  istota szara-  leży na powierzchni i tworzy korę mózgową 

 Istota biała – leży w środku   pod korą mózgową 

Rdzeń kręgowy:  istota szara -  leży w środku i ma kształt motyla 

 Istota biała – leży na zewnątrz 

5.     Mózg składa się z dwóch półkul 

A. Lewa półkula odpowiada za: zdolności matematyczne i logiczne         
myślenia oraz za prawą część ciała 

B. Prawa półkula odpowiada za: wyobraźnię i uzdolnienia artystyczne         
oraz steruje lewą częścią ciała 

Sprawdź, która półkula u ciebie jest lepiej rozwinięta 

6.     Rozmieszczenie ośrodków w mózgu: 

Płat  mózgu ośrodek 

 potyliczny      wzroku 

 skroniowy    słuchu 

 czołowy     ruchu  , kojarzenia 

 ciemieniowy                                          czucia 

7. Funkcja móżdżku 

A.   Utrzymanie równowagi 

B.   Koordynacja wzrokowo- ruchowa 

C.   Regulacja napięcia mięśni szkieletowych 



8. Pień mózgu kieruje czynnościami, które nie zależą od naszej woli           
( oddychanie, praca serca, trawienie, ciśnienie krwi). Uszkodzenie więc         

rdzenia przedłużonego jest równoznaczne  ze śmiercią. !!!!! 

  Praca domowa. 

Jeśli nie masz jeszcze ocen z układu oddechowego, lub innych układów które            
omawialiśmy w szkole czekam na telefon, aby umówić się na pytanie. Jeśli            
chcesz poprawić oceny możesz odpowiadać z narządów zmysłu lub z układu           
wydalniczego. 

Język niemiecki 

UWAGA: Ponownie przypominam o nadsyłaniu zaległych prac! 

Grupa: chłopcy Data: 27.05.2020 

Thema: Heute ist der vierte Juni. 

1) Zapisz w zeszycie notatkę: 

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie: der/die/das Wievielte? (Który/ która /które          
z kolei?) 

Tworzy je się według następującej zasady: 

a) od 1. do 19. 

Do liczebnika głównego dodajemy końcówkę -te. 

  

LICZEBNIK GŁÓWNY + TE 

Przykłady: 

  Liczebnik główny Liczebnik porządkowy 

2 zwei zweite 

10 zehn zehnte 

15 fünfzehn fünfzehnte 

19 neunzehn neunzehnte 



  

WYJĄTKI: 

erste – 1. pierwszy 

dritte – 3. trzeci 

siebte – 7. siódmy 

achte  - 8. ósmy 

  

b) od 20. 

Do liczebnika głównego dodajemy końcówkę -ste. 

  

LICZEBNIK GŁÓWNY + STE 

Przykłady: 

  Liczebnik główny Liczebnik porządkowy 

20 zwanzig zwanzigste 

34 vierunddreiβig vierunddreiβigste 

51 einundfünfzig einundfünfzigste 

87 siebenundachtzig siebenundachtzigste 

  

Liczebnik porządkowy występuje zawsze po rodzajniku określonym: 

DER + LICZEBNIK PORZĄDKOWY + RZECZOWNIK 

DIE + LICZEBNIK PORZĄDKOWY + RZECZOWNIK 

DAS + LICZEBNIK PORZĄDKOWY + RZECZOWNIK 

np. der vierte  Juni (czwarty czerwca) 

      die erste Schülerin – pierwsza uczennica 



     das vierte Buch – czwarta książka 

  

Liczebników porządkowych używa się m.in. do oznaczenia dnia miesiąca. 

Der Wievielte ist heute? (który dzisiaj jest?) 

Heute ist der der einundzwanzigste Mai. (dzisiaj jest dwudziesty pierwszy maja) 

  

Odpowiadając na pytanie wann? (kiedy?) lub am Wievielten? (którego?) stosujemy          
następującą konstrukcję: 

am + liczebnik porządkowy z końcówką -n + nazwa miesiąca 

np. am ersten Mai (pierwszego maja) 

Am Wievielten hast du Geburtstag? (Którego masz urodziny?) 

Wann hast du Geburtstag? (Kiedy masz urodziny?) 

Ich habe Geburtstag am zweiten Dezember.(Ja mam urodziny drugiego grudnia) 

  

UWAGA: Po liczebnikach porządkowych zapisywanych cyframi ZAWSZE stawiamy        
kropkę, np.: 

● der 22. April – Heute ist der 22. April. (Dziś jest 22 kwietnia) 

● am 12. Dezember – Ich habe Geburtstag am 12. Dezember. (Mam urodziny 12 

grudnia). 

2)      Obejrzyj film gramatyczny na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=VvLCFjmY4ZY 

  

3)      Wykonaj pisemnie ćw. 2/ 124 (Napisz w zeszycie zdania z liczebnikami porządkowymi.) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VvLCFjmY4ZY


*************************************************** 

Grupa: dziewczynki Data: 27.05.2020 

Grupa: chłopcy Data: 29.05.2020 

Thema: Der Wievielte ist heute? 

1)      Wykonaj pisemnie ćwiczenia z podręcznika: 

a) 3/124 (odpowiedz pełnym zdaniem, kiedy urodziły się przedstawione osoby, np. 

Dirk Nowitzki ist am ………. geboren) 

b) 4/124 (uzupełnij zdania „am” lub „im”. Zapisz całe zdania w zeszycie) 

  

2) Zapisz w zeszycie zdania z właściwym przyimkiem. Przetłumacz je na język polski. 

  

a)      Der Englischtag findet am / im zwölften Oktober statt. 

b)      Am / Im Juli und August haben die Schüler frei. 

c)      Am / Im Sommer fahre ich nach München. 

d)      Ich gehe mit meinen Freunden am / im Samstag ins Kino. 

e)      Wir fahren am / im vierten Mai nach Berlin. 

  

 *************************************************** 

Grupa: dziewczynki Data: 28.05.2020 

Thema: Tiere zu Hause. 

1) Zapisz w zeszycie nowe słownictwo i naucz się na pamięć. 

das Tier zwierzę, die Tiere zwierzęta 

das Haustier zwierzę domowe; die Haustiere zwierzęta domowe 

der Fisch ryba, die Fische rybki 



der Hund pies; die Hunde psy 

das Kaninchen królik; die Kaninchen króliki 

die Katze kot; die Katzen koty 

das Meerschweinchen świnka morska; die Meerschweinchen świnki morskie 

der Papagei papuga; die Papageien papugi 

der Kanarienvogel kanarek; die Kanarienvӧgel kanarki 

die Schildkrӧte żółw; die Schildkrӧten żółwie 

  

2)      Przeczytaj teksty z ćw. 1/126 i ustnie przetłumacz je na język polski. 

3)      Wykonaj pisemnie ćw. 2/126 (Przyporządkuj osobom właściwe informacje) 

4) Wykonaj ćw. 6/127 (Przeczytaj zagadki i odpowiedz ustnie na pytania, o jakim             
zwierzęciu jest mowa) 

5)      W celu utrwalenia nazw zwierząt domowych wykonaj ćwiczenia na stronie: 

https://learningapps.org/1577391 

https://learningapps.org/6998012 

 

RELIGIA 25 - 29 maja 

Temat: Głosić narodom Dobrą Nowinę 

Proszę przeczytać rozdz.27 (str.70 - 73). Notatka do zeszytu: tekst p. t. ,,Dzielić się               
słowem Boga” str.72 

Temat: Prawo Królestwa Bożego 

Proszę przeczytać rozdz. 28 (str.74 - 75), przypomnieć sobie 8 Błogosławieństw ( jeśli              
kto nie ma podręcznika - z książeczki do nabożeństwa). Notatka do zeszytu (na zielono) -               
przepisać dwa (wybrane przez siebie) błogosławieństwa. 

Nie zadaję nowych prac, czekam na zaległe zadania. Zostańcie z Bogiem! 

 

https://learningapps.org/1577391
https://learningapps.org/6998012


 Geografia  

T. Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę           
zatrudnienia 

Obejrzyjcie króciutki filmik na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=qFMP42dAi2E 

Zapiszcie w zeszytach notatkę: 

Przemiany polityczne, które zaszły w Polsce po 1989 r. spowodowały, że w naszym kraju              
zaczęły obowiązywać zasady gospodarki rynkowej 

Konsekwencją przemian gospodarczych były zmiany w strukturze zatrudnienia. Dotyczyły         
one zmniejszenia udziału przemysłu i budownictwa i zwiększenia udziału usług. 

Następnie zróbcie ćw. 1- 4 str. 112-113 w zeszytach ćwiczeń. 

T. Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług 

Zapiszcie temat w zeszycie, następnie obejrzyjcie film 

https://www.youtube.com/watch?v=QiDRE4jyFVA&t=1s 

Następnie zróbcie ćw. 1- 4 str. 115-116 w zeszytach ćwiczeń. Pozdrawiam           
serdecznie 

W związku z tym, że jest możliwość konsultacji, nie będę Wam robiła testu             
online:-) 

WAŻNE!!! Osoby, które będą przychodziły na konsultacje, aby poprawić oceny          
proszę żeby przynosiły ze sobą uzupełnione zeszyty ćwiczeń i były          
przygotowane z 3 ostatnich tematów. Jeśli ktoś chce zaliczyć lub poprawić           
zaległy sprawdzian również niech się przygotuje z jego zakresu.  

PLASTYKA 

Temat: Awangarda, bunt i prowokacja. 

Przeczytajcie proszę rozdział w książce do plastyki od strony 58 – 60. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qFMP42dAi2E
https://www.youtube.com/watch?v=QiDRE4jyFVA&t=1s


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

Pozdrawiam :) 

 CHEMIA 

Pracę domową z poprzedniego tygodnia proszę aby mi przesłał najpóźniej 
do wtorku 26 maja do godz.20.00 nr 4 i 12 

Chemia  

Temat: Pisanie równań reakcji chemicznych 

Dziś zajmiemy się pisaniem równań reakcji. Zanim jednak to nastąpi musicie zapamiętać, że 
istnieje 7 pierwiastków, które w stanie wolnym występują w postaci cząsteczek 
dwuatomowych. Są to: 

Wodór- H2 azot- N2 tlen- O2 

Chlor- Cl2 brom- Br2 fluor- F2 jod -I2 

1.     Przejdźmy do zapisu równania reakcji za pomocą wzorów i symboli 

węgiel + tlen → tlenek węgla (IV) 

(przypominam taką reakcję nazywamy syntezą) 

·       Zapisujemy substraty i produkty za pomocą symboli i wzorów (pamiętaj, że tlen jest w 

grupie wymienionych wyżej pierwiastków) 

C + O2 → CO2 

·       Odczytuję: Jeden atom węgla reaguje z jedną cząsteczką tlenu dając jedną cząsteczkę 

tlenku węgla (IV) 

·       Sprawdzam czy ilość atomów po lewej i prawej stronie reakcji się zgadza 



2. Wodór + chlor → chlorowodór 

·  H2 + Cl2 → HCl 

·       Sprawdzam czy zgadzają się współczynniki i jeśli nie dobieram odpowiednie 

współczynniki, aby liczba atomów po lewej i prawej stronie się zgadzała 

·  H2 + Cl2 →2 HCl 

·       Odczytuję: Jedna cząsteczka wodoru reaguje z jedną cząsteczką chloru dając dwie 

cząsteczki chlorowodoru 

3.   woda→ tlen + wodór    (to jest reakcja analizy -dla tych co nie pamiętają) 

·       H2O → O2 +   H2 

·       Sprawdzam czy zgadzają się współczynniki i jeśli nie dobieram odpowiednie 

współczynniki, aby liczba atomów po lewej i prawej stronie się zgadzała 

·       2H2O → O2 + 2  H2 

·       Odczytuję: Dwie cząsteczki wody ulegają rozkładowi na dwie cząsteczki wodoru i jedną 

cząsteczkę tlenu 

Praca domową : 

Na podstawie omówionych przykładów zapisz następujące reakcje: 

1. Magnez + tlen → tlenek magnezu 

2. Chlor + glin → chlorek glinu 



3. Tlenek rtęci (II) → tlen + rtęć 

4. żelazo + tlen →tlenek żelaza (III) 

Temat: Obliczenia stechiometryczne 

Umiecie już pisać równania reakcji. Czas teraz na zastosowanie ich do rozwiązywania zadań 

1. Oblicz ile gramów siarczku żelaza(II) powstanie w wyniku reakcji 8g siarki z 

żelazem 

· Wypisujemy dane z zadania 

Dane:  szukane: 

ms = 8g  mFeS= ? 

· Odczytujemy masy atomowe z układu okresowego 

Ms= 32u 

mFe= 56u 

mFeS = 56u + 32u = 88u 

· Zapisujemy reakcję, o której mowa w zadaniu: 

Siarka + żelazo → siarczek żelaza (II) 

S + Fe →FeS 



· Układamy proporcję zapisując nad równaniem reakcji dane z zadania a 

pod równaniem ustalone masy atomowe i cząsteczkowe 

8g x 

S  + Fe → FeS 

1 ·32u 1·88u 

· Układamy proporcję:  

8 - x  

32 - 88  

Odp. W reakcji 8g siarki powstaną 22g siarczku żelaza (II) 

2. Oblicz ile gramów siarczku glinu powstanie w reakcji 108g glinu z siarką. 

· Wypisujemy dane z zadania 

Dane:  szukane: 

MAl = 108g  mAl2S3 = ? 

· Odczytujemy masy atomowe z układu okresowego 

Ms= 32u 

mAl= 27u 



mAl2S3= 2·27u + 3·32u = 150u 

· Zapisujemy reakcję, o której mowa w zadaniu: 

Siarka + glin → siarczek glinu 

 S + Al →Al2S3 

· Dobieramy współczynniki w równaniu : 

3S + 2Al →Al2S3 

Układamy proporcję zapisując nad równaniem reakcji dane z zadania a 

pod równaniem ustalone masy atomowe i cząsteczkowe 

108g   x 

3S  + 2Al → Al2S3 

  

2·27u 1·150u 

4. Układamy proporcję: 

108 - x  

54 - 150 

Odp. W reakcji 108g glinu  powstanie 300g siarczku glinu 

Praca domowa: 



Zad.1. Oblicz ile gramów chlorku sodu powstanie w reakcji 460 g sodu z chlorem 

Zad.2 Oblicz ile gramów wodoru powstanie w wyniku rozkładu 90g wody 

Język angielski A.Wypych 

25.05.2020 T: Writing a film review.  

Plan recenzji filmowej: 

1) Podstawowe informacje: tytuł, rodzaj filmu, aktorzy, reżyser 
2) Fabuła: miejsce akcji filmu, główni bohaterowie, ogólna treść filmu 
3) Opinia: aktorzy, efekty specjalne, ścieżka dźwiękowa, fabuła, scenariusz 
4) Wniosek/Podsumowanie: ostateczna opinia i rekomendacja 

Wykonaj ćwiczenia 3 i 4 str. 48 w ćwiczeniówce 

Ćw.3/48 - Połącz zdania 1-6 z ich właściwymi zakończeniami. 

Ćw. 4/48 - Pomyśl o swoim ulubionym filmie. Odpowiedz na pytania poniżej i uzupełnij  
                 recenzję filmową. 

26.05.2020 T: Culture reading: Famous films and film-makers. 

UWAGA: Nagrania w formacie MP3 dostępne na www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

● Ćw.1/83 (podręcznik) Przeczytaj i posłuchaj tekstu o Słynnych filmach i flmowcach.           
Następnie odpowiedz na pytania 1-4. 

1-Kim był Hitchcock i kiedy rozpoczął swoją karierę zawodową? 

2-Czy dostał jakiegokolwiek Oskara? 

3-Jakie zdobył nagrody? 

4-Czy pojawił się w jakimś swoim filmie? 

Przydatne słówka: 

influential - wpływowy, znaczący 

career - kariera zawodowa 

film-maker - filmowiec 

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


however - jednakże 

receive - otrzymać 

achievement - osiągnięcie 

award - nagroda, wyróżnienie 

altogether - łącznie 

a film lover - miłośnik filmu 

be able to (do something) - być w stanie (coś zrobić) 

appearance - wystąpienie; wygląd 

onwards - dalej, naprzód 

28.05.2020 T: Revision of vocabulary- unit 7. 

● Ćw.1/85 (podręcznik) - Uzupełnij zdania słowami z ramki. Pomogą Ci słówka ze            
str.125 w podręczniku z grupy Films. 

● Ćw.2/85 (podręcznik) - Uzupełnij zdania 1-4 odpowiednią formą wyrazów w          
nawiasach (pamiętaj o dodaniu odpowiednich zakończeń wyrazów). Pomogą Ci         
słówka ze str.125 w podręczniku z grupy Suffixes. 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

27.05.2020 TEMAT: Co mogę zrobić ze swoją złością? 

Złość jest emocją, która często mylona jest z agresją. Mamy prawo odczuwać złość i 

ją wyrażać, nie powinniśmy tylko przy tym ranić innych. Złość sama w sobie nie jest 

zła. Często sygnalizuje nam, że coś jest nie tak, zatem pełni bardzo ważną funkcję 

informacyjną. Może być również maską dla innych trudnych emocji, takich jak: lęk, 

wstyd czy smutek. 

Są trzy sposoby wyrażania złości: 

a) pasywny (zamykanie się w sobie, chęć izolacji, milczenie) może przynosić szkodę 

osobie, która się złości 



b) konstruktywny czyli zmierzający do rozwiązania problemu (powiedzenie o tym co 

czujemy, działania mające na celu wyzbycie się złości np. krzyczenie, tupanie, 

uderzanie w poduszkę, wysiłek fizyczny) 

c) agresywny czyli wyrządzający szkodę (bicie, obrażanie słowne, niszczenie 

przedmiotów, itp.) 

Z medycznego i psychologicznego punktu widzenia skrywanie emocji jest         

bardzo niezdrowe. Świetnym lekarstwem na skumulowane negatywne emocje jest         

wysiłek fizyczny: taniec, bieganie, lub jakikolwiek inny trening. Także płacz i krzyk            

nie krzywdzą innych. Warto mieć zaufaną osobę której można się wypłakać i/lub            

wyżalić na ramieniu. 

Obejrzyj filmik ,,Co warto wiedzieć o złości”, który pomoże uporządkować wiedzę na            
ten temat: 

https://youtu.be/r6g3_z0r770 

26.05.2020                         Muzyka 

Temat: Piosenka - „Dni, których jeszcze nie znamy. 

Zadaniem na dzisiejszą lekcję jest wysłuchanie piosenki „Dni, których 

jeszcze nie znamy” z repertuaru Marka Grechuty oraz śpiew tej piosenki 

wraz akompaniamentem 

(https://drive.google.com/open?id=1NxMxHMqU0NZV_C_Cs4zOkzhwhsGbm

bn3). Piosenkę znajdziecie na stronie 104. 

 WAŻNE: Niestety nieliczni uczestniczą w zdalnej komunikacji ze mną w 

https://youtu.be/r6g3_z0r770
https://drive.google.com/open?id=1swZBKR-AqHpY78xJl-D1HL2Vh0fK73b5
https://drive.google.com/open?id=1swZBKR-AqHpY78xJl-D1HL2Vh0fK73b5
https://drive.google.com/open?id=1swZBKR-AqHpY78xJl-D1HL2Vh0fK73b5
https://drive.google.com/open?id=1NxMxHMqU0NZV_C_Cs4zOkzhwhsGbmbn3
https://drive.google.com/open?id=1NxMxHMqU0NZV_C_Cs4zOkzhwhsGbmbn3


dziedzinie muzyki. Bardzo proszę o pilne uzupełnianie prac, aktywności 

zaległych. 

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 

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę. 

1. Jesienią 1918 roku zaczęły powstawać polskie ośrodki władzy państwowej: 

a) w Cieszynie – Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 

b) w Krakowie – Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego 

c) w Lublinie – Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 

2. 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski przejął od Rady Regencyjnej władzę wojskową, a              
14 listopada 1918 roku – władzę cywilną. Powołał nowy rząd z Jędrzejem Moraczewskim na              
czele i objął funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa. 

3. W styczniu 1919 roku utworzono uznawany przez aliantów nowy rząd polski z premierem              
Ignacym Janem Paderewskim. 

 28.05.2020 

Temat: Walka o granicę wschodnią 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę. 

1. W odrodzonej Rzeczypospolitej istniały dwie koncepcje dotyczące granic państwa: 

a) inkorporacyjna Romana Dmowskiego 

b) federacyjna Józefa Piłsudskiego 



2. W Galicji wybuchł konflikt z Ukraińcami, którzy ogłosili utworzenie swojego państwa.            
Polakom po zaciętych walkach udało się do połowy 1919 roku wyprzeć wojska ukraińskie za              
rzekę Zbrucz. 

3. W 1920 roku wojska bolszewickie przeprowadziły ofensywę i dotarły na przedpola            
Warszawy. Zwycięskie dla Polaków bitwy: warszawska i nadniemeńska przyczyniły się do           
klęski Armii Czerwonej. 

Traktat pokojowy podpisano w Rydze 18 marca 1921 roku. 

4. W październiku 1920 roku generał Lucjan Żeligowski „upozorował” bunt dowodzonych           
przez siebie oddziałów i zajął Wileńszczyznę, która w 1922 roku została włączona do II              
Rzeczypospolitej. 

 Praca domowa 

Przeczytaj dodatkowy temat: Jak doszło do „cudu nad Wisłą”? Podręcznik, str. 228 - 229. 

                                            INFORMATYKA 

25 maja 2020 

Temat: Programowanie w środowisku Baltie i w języku Scratch. (str. 117-145) 

1. Zapoznaj się z materiałem z podręcznika (str. 117-145) 

2. Wykonaj po 2 dowolne ćwiczenia lub zadania w programie Scratch i Baltie (str. 

117-145), jako podpowiedzi użyj playlist: 

 

● https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta4pps9WzljTiF2F

LcrMrw72   

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta4pps9WzljTiF2FLcrMrw72
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta4pps9WzljTiF2FLcrMrw72


● https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta68iTLrLMXq54

HaHA9-qW49   

 

Wyślij je na adres: informatykasp3.sala58@gazeta.pl wpisując w tytule, WIELKIMI 

LITERAMI – imię, nazwisko, klasa – np. ZENEK SZPRYCHA 3G. 

 INFORMATYKA gr. dziewcząt 

Temat: Arkusz kalkulacyjny czyli kalkulacje c.d.         26.05.2020 

   1. Adres bezwzględny - przeczytaj pkt.2/181 i wykonaj ćw. 2 i 3/181-182 

 

 

 

2. Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy tabeli - przeczytaj          
pkt.3/182 . 

3. Wprowadzanie do komórek długich tekstów i dużych liczb - przeczytaj           
pkt.4/183-184 i wykonaj ćw. 4-8/183-185. 

Z tych zajęć nic mi nie przesyłacie. Czekam na zaległe prace. 

 

       Fizyka 

27.05.2020  

 Temat: Moc. 

1. Mocą nazywamy iloraz pracy i czasu, w którym ta praca została wykonana. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta68iTLrLMXq54HaHA9-qW49
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta68iTLrLMXq54HaHA9-qW49


                               P = W / t 

P- moc 

W- praca 

t-czas pracy 

Jednostką mocy jest wat – 1 W. 

[P] = [W] / [t] = J / s = W    ( wat to dżul na sekundę) 

2. Moc informuje nas jaka praca została wykonana w jednostce czasu, np.: 

P = 16 W – to znaczy, że w ciągu sekundy urządzenie wykonało pracę o wartości 16 J. 

Zadanie 1 str. 205 

Zadanie 3 str. 205 

( wykonajcie w zeszytach) 

 

28.05.2020 

Temat: Energia mechaniczna. 

1. Ciała wzajemnie oddziałujące nazywamy układem ciał. 

( np. Ziemia przyciąga piłkę – układ ciał to Ziemia i piłka) 

2. Siły wzajemnego oddziaływania ciał tworzących układ nazywamy siłami wewnętrznymi. 

(np. siłą wewnętrzną układu Ziemia – piłka jest siła grawitacji) 



Siły spoza układu to siły zewnętrzne. 

( np. opór powietrza) 

3. Jeśli układ ciał jest zdolny do wykonania pracy, mówimy, że ma energię mechaniczną. 

( np. Jeśli piłka leży na Ziemi, nie jest zdolna, żeby wykonać pracę. Jeżeli podniesiemy ją – 

dostarczymy jej energię i wówczas piłka będzie zdolna wykonać pracę. Jaką? Jeśli ją puścimy , to 

spadając na Ziemię może zgnieść trawę, coś potłuc itd.) 

Przyrost energii mechanicznej układu jest równy pracy sił zewnętrznych wykonanej nad tym układem. 

                                       ∆E = W 

Jednostką energii jest dżul – 1J. 

Zadanie 1 str. 208 

(Przeczytajcie polecenie) 

a) Aby zwiększyć energię mechaniczną układu walizka – Ziemi możemy podnieść walizkę 

b)……………………………… 

c)……………………………… 

d)……………………………….. 

( wykonajcie samodzielnie) 

zadanie 2 str. 210 

Dane;                                                           Szukane: 



m = 5kg                                                        ∆E = ?  

h = 2m 

Rozwiązanie: 

   ∆E = W 

   W = Fs            F = mg 

   W = mgs 

   W = 5kg * 10 N/kg * 2m = 100 J 

   ∆E = 100 J 

Odp.  (Zapiszcie odpowiedź) 

  

  

  

  

 


