
Matematyka 

25  maja 2020r. 

Temat: „ Pole powierzchni graniastosłupa ” 

Proszę obejrzeć filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0 

Proszę przepisać wzór na pole powierzchni graniastosłupa, który jest na dole 
strony 270 napisany tłustym drukiem. 

Teraz przypomnij sobie zależności między jednostkami powierzchni i zapisz w 
zeszycie: 

1cm2 = 100 mm2 

1dm2 = 100cm2 

1m2= 100dm2 

1a = 100 m2 

1ha = 100a 

1km2 = 100ha 

Proszę poćwiczyć zamianę jednostek: 

https://learningapps.org/846288 

Zad.6/272 

Zad.7/272 – c)należy sobie „obrócić” graniastosłup, tak aby podstawą był trapez!!!! 

Ćw. 4 str.64 

26  maja 2020r. 

Temat: „ Pole powierzchni graniastosłupa- ciąg dalszy ” 

Zad.8/272 

Zad.9/273 

https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0
https://learningapps.org/846288


https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-powierzchni-graniastoslupa-prostego_34_514 

Sprawdź Czy Umiesz str. 273 – w zad. 2 mają być policzone powierzchnie wszystkich 
graniastosłupów- Sama odpowiedź nie będzie zaliczana. 

Dla chętnych: zad.10/273 i https://learningapps.org/6974386 

28  maja 2020r. 

 

1 hl = 100 l   ( hektolitr) 

1 cl = 0,01 l     ( centylitr) 

Proszę przepisać do zeszytu ramkę ( czerwona, przerywana linia) na dole strony 275. 

Ćwiczenie C str.276 z podręcznika 

Zad.4/277 

Zad.6/277 

Ćw. 1, 3 str.65 

https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-powierzchni-graniastoslupa-prostego_34_514
https://learningapps.org/6974386
https://learningapps.org/6974386


Dla chętnych: https://szaloneliczby.pl/zamiana-jednostek-objetosci/ 

https://learningapps.org/6280272 

29  maja 2020r. 

Temat: Sesja nr 3. 

 Zadania z SESJI nr 3 prześlę każdemu na pocztę. 

Proszę wszystkie zadania rozwiązać w zeszycie. Obowiązuje pełne rozwiązanie 
- a nie sama odpowiedź. Zadanie dodatkowe jest dla chętnych. 

BARDZO PROSZĘ NIKOMU TYCH ZADAŃ NIE UDOSTĘPNIAĆ, NIE 
PRZEKAZYWAĆ, NIE WYSYŁAĆ.  

TE MATERIAŁY SĄ TYLKO DLA WAS!!! 

 

 

BARDZO PROSZĘ O MAILA W DN  29 maja Z NASTĘPUJĄCYMI 
ZADANIAMI: 

Zad.7/256 

Zad. 44, 48/262 

Zad.6, 7/272 

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: 

https://szaloneliczby.pl/zamiana-jednostek-objetosci/
https://szaloneliczby.pl/zamiana-jednostek-objetosci/
https://learningapps.org/6280272
https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D7nf5jx0A
https://www.youtube.com/watch?v=o_xToYRrH4M


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

B.   Kontrolowanie pracy wszystkich układów 

2. Budowa komórki nerwowej ( neuronu) !!! 

  

  

  

  

    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 

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


  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) !!! 

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 

Grupa: dziewczynki 

UWAGA: Ponownie przypominam o nadsyłaniu zaległych prac! 

Data: 25.05.2020 

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.) 

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

Data: 27.05.2020 

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) 

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


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. 

  

 INFORMATYKA 

26 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-g9Ta68iTLrLMXq54
HaHA9-qW49   
 

3. Wyślij je na adres: informatykasp3.sala58@gazeta.pl wpisując w tytule, WIELKIMI 
LITERAMI – imię, nazwisko, klasa – np. ZENEK SZPRYCHA 3G. 
 

NIEMIECKI - CHŁOPCY 

27 maja 2020 

Temat: Heute ist der vierte Juni. - Übungen str. 124 

1. Reguła tworzenia liczebników porządkowych str. 136 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta4pps9WzljTiF2FLcrMrw72
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta4pps9WzljTiF2FLcrMrw72
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta68iTLrLMXq54HaHA9-qW49
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta68iTLrLMXq54HaHA9-qW49


● Liczebniki porządkowe 1 – 19 
 

Liczebniki porządkowe od 1 do 19 tworzymy dodając do liczebników głównych           
końcówkę :-te z wyjątkami przy eins, drei, sieben i acht. 

● Liczebniki porządkowe od 20 wzwyż 
 

Liczebniki porządkowe od 20 wzwyż tworzymy dodając do liczebników         
głównych końcówkę -ste 

i tutaj nie ma wyjątków. 

2. Zapoznaj się z informacjami w internecie: 
 

● http://www.edulekcja.pl/die-worterjagd/die-ordinalzahlen-liczebniki-porz
adkowe/ 
  

● https://www.youtube.com/watch?v=fZc-FlndY1Y 
 

3. Wykonaj teraz ćwiczenie 1 i 2/124; (dla chętnych 3 i 4) 
 

 

29 maja 2020 

Temat: Das Hundeleben ist interessant (str. 128-129 życie psów jest interesujące) 

1. Zapoznaj się z zadaniami 1 – 3/128, 4/129 

  
2. Przećwicz samodzielnie te zadania. 

  
3. Nie wysyłaj żadnych plików. 

 

RELIGIA 25 - 29 maja 

Temat: Głosić narodom Dobrą Nowinę 

http://www.edulekcja.pl/die-worterjagd/die-ordinalzahlen-liczebniki-porzadkowe/
http://www.edulekcja.pl/die-worterjagd/die-ordinalzahlen-liczebniki-porzadkowe/
https://www.youtube.com/watch?v=fZc-FlndY1Y


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! 

 

 

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 

 

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


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.  

JĘZYK POLSKI 

poniedziałek 

Temat: Jak powstaje wyraz? 

Zapoznaj się z nową wiadomością - strona 284 

W zeszycie wykonaj ćwiczenia: 2,4,5. 

Naucz się, jakie mamy typy formantów- strona 286 

W zeszycie zrób ćwiczenia: 6,7,8. 

wtorek- środa 

Temat: Wyrazy pochodne. 

Zapoznaj się z nową wiadomością- strona 287 

W zeszycie wykonaj ćwiczenia: 1a i 3 s.288 

Zapoznaj się z nową wiadomością- strona 289 

W zeszycie wykonaj ćwiczenia: 7 i 8 s.289 

czwartek 

Wykonaj zadania dotyczące tych tematów w zeszycie ćwiczeń. 

Bardzo proszę o przeczytanie II Części Dziadów Adama Mickiewicza do          
8.06.2020 r.  

 



JĘZYK ANGIELSKI 

PRZYPOMINAM O NADSYŁANIU ZALEGŁYCH PRAC 

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

 

TOPIC: FIRST CONDITIONAL 

GRUPA DZIEWCZĄT: 25.05.2020 

GRUPA CHŁOPCÓW:26.05.2020 

Dzisiaj zapoznasz się z I okresem warunkowym w j.angielskim 

Pierwszego okresu warunkowego używamy, kiedy mówimy o tym, co prawdopodobnie wydarzy się            
w przyszłości, jeśli zostanie spełniony określony warunek 

If+ czas Present simple /podmiot+ will+ forma podstawowa czasownika 

jęsli pierwsz zdaniae zaczyna się od if, to w zdaniu stawiamy przecinek. 

I will buy some seets if I go to the shop. 

If I go to the shop, I’ll buy some sweets. 

Pytania tworzymy w następujący sposób: zaimek pytający+will+podmiot+bezokolicznik bez to+ if+          
zdanie w czasie present simple 

What will you buy if you go to the shop? 

Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=JP6CRP1PAL0 

Wykonaj ćwiczenia online 

https://wordwall.net/pl/resource/468979/angielski/conditional-1 

 

TOPIC: FIRST CONDITIONAL – exercises . Na tej lekcji ćwiczymy I okres            
warunkowy 

GRUPA DZIEWCZĄT: 27.05.2020 

GRUPA CHŁOPCÓW:26.05.2020 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://www.youtube.com/watch?v=JP6CRP1PAL0
https://wordwall.net/pl/resource/468979/angielski/conditional-1


● Wykonaj ćwiczenie online 
  
https://www.ang.pl/cwiczenia/2401/first-conditional-pierwszy-okres-war
unkowy 
  

● W podręczniku w ćw.11/79 – wybierz właściwą formę i wpisz do zeszytu 
  

● Dokończ zdania – ćw.12/79 
  

● W ćwiczeniówce wykonaj zadania : 
 

ćw.9/47 – zakreśl właściwe słowo 

ćw.10 – wpisz czasownik we właściwej formie 

ćw.11 – ułóż zdania 

 

TOPIC: PROGRESS CHECK 

GRUPA DZIEWCZĄT: 27.05.2020 

GRUPA CHŁOPCÓW:29.05.2020 

Dziś utrwalamy wiadomości i umiejętności z ostatniego rozdziału. Pracujemy z          
podręcznikiem 

● ćw.1/85 – uzupełnij zdania wyrazami z ramki 
  

● Utwórz właściwą formę wyrazu – ćw.2 
  

● Uzupełnij zdania – ćw.3 
  

● ćw.4 – ułóż wyrazy w kolejności 
  

● Zakreśl właściwe formy – ćw.5./85 
 



GODZINA WYCHOWAWCZA 

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 

  

 

https://youtu.be/r6g3_z0r770


  

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. 

 

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 20 i 24 

  

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 

  

3. 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 460g sodu z chlorem 

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

 

Fizyka 

28.05.2020 

Temat : Praca mechaniczna. 

1. Przykłady wykonywania pracy mechanicznej : 

holownik ciągnący barki z piaskiem po jeziorze – przykład 6.1 str. 200 ( holownik              
wykonuje pracę) 

woda spływająca z wyższego poziomu na niższy – przykład 6.2 ( pracę wykonuje siła              
ciężkości) 

rozpędzony zawodnik zatrzymuje się po chwili – przykład 6.3 ( pracę wykonuje siła             
tarcia) 

 

2. Praca mechaniczna jest wykonywana, gdy na ciało działa siła i ciało to ulega              
przesunięciu lub odkształceniu. 

 

3. Jeżeli : 



a) wartość działającej na ciało siły jest stała F = const. 

b) ciało przesuwa się po linii prostej i siła jest zwrócona w tę samą stronę , w którą ciało                   
się porusza 

to pracę mechaniczną obliczymy za pomocą wzoru: 

W = F * s 

( wyprowadź jednostkę pracy – strona 201) 

 

Jednostką pracy jest ………… 

 

4. Wykres zależności F(s) – dla F = const. 

( proszę przerysować wykres – str. 201 ) 

 

Zadanie 1 str. 203 

Zadanie 3 str. 203 

Zadanie 2 str. 203 (Proszę przeczytać przykład 6.5 str. 202 , wytłumaczone jest jak              
obliczyć siłę , po obliczeniu siły należy przekształcić wzór na pracę , aby otrzymać wzór               
na wysokość – czyli przemieszczenie) 

Zadania wykonujecie w zeszytach . 

29.05.2020 

Temat:  Moc. 

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

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 

Zadania wykonajcie w zeszytach. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

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          
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 

27.05.2020 

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 

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


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 gr. chłopców 

Temat: Arkusz kalkulacyjny czyli kalkulacje c.d.                              25.05.2020 

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. 

 

 

 

 

  

   

  

  

 


