
Klasa IV 

26.03.2020 

Język polski  

Temat: Związek związkowi nierówny, tu poboczny, a tam główny. 

Zapamiętaj! 

Orzeczenie i podmiot tworzą związek główny (najważniejszy) w zdaniu. 

Pozostałe wyrazy w zdaniu tworzą związki poboczne. Zdania rozwinięte, w których 

występują liczne związki poboczne, zawierają znacznie więcej informacji niż zdania 

nierozwinięte: 

Narcyz zakochał się. (zdanie nierozwinięte, tylko związek główny)Piękny Narcyz zakochał 

się w swoim własnym odbiciu. (zdanie rozwinięte, związek główny i cztery związki 

poboczne) 

Narcyz – co zrobił? – zakochał się (związek główny) 

Narcyz - jaki? - piękny 

zakochał się – w kim? – w odbiciu 

odbiciu - czyim? - swoim 

odbiciu - czyim? - własnym 

Wyrazy w związkach nie są równorzędne, mniej ważny określa ważniejszy. Nadrzędnym jest 

ten wyraz, którym pytamy (jaki Narcyz?), a podrzędnym ten, którym odpowiadamy (piękny) 

Ćwiczenie 1. 

Z podanych zdań wypisz  w zeszycie związki główne oraz poboczne. Zadaj pytania o wyrazy 

podrzędne. 

 Wielkie płazy wyłażą z wody. 

 Skrzydlate ptaki wzbijają się nad ziemię. 

 Stwórca ukończył swoje wielkie dzieło. 

Zapamiętaj! 

Aby narysować wykres zdania pojedynczego, należy znaleźć związek główny i zapisać go w 

jednej linii, najpierw podmiot, potem orzeczenie. 

Następnie znajdź określenia podmiotu i określenia orzeczenia, zapisz je odpowiednio w 

dwóch grupach. Pamiętaj, że ustawiasz wszystkie wyrazy według ważności. Nadrzędne 

wyrazy stoją wyżej niż podrzędne. 

Między poszczególnymi wyrazami będącymi w związku należy zadać pytania. 



Ćwiczenie 2 

Narysuj w zeszycie wykresy następujących zdań: 

Adam żył w boskim raju. 

 Podstępny wąż skusił Ewę. 

Ciekawa kobieta szybko zerwała zakazany owoc. 

Nowe stworzenie z długimi włosami ciągle staje mi na drodze. 

Piękne kwiaty pojawiły się na nagiej ziemi. 

Na niebieskim firmamencie zabłysły lśniące gwiazdy. 

Wszystkie zwierzęta żyły ze sobą w przyjaźni. 

Dobry Bóg ulepił z gliny człowieka. 

 

Matematyka 

Temat: Ułamek jako część całości. 

(Temat ten obowiązuje na dwóch godzinach lekcyjnych – czwartek i piątek) 

Proszę z platformy podlaskiej zrealizować lekcję 1 o tym temacie. Wykonać ćwiczenia 1 – 9 

na platformie (lekcja z e-podręcznika) oraz obejrzeć dwa filmy z materiałów dodatkowych            

tzn . „ Ułamek zwykły jako część całości” i „ Ułamek zwykły jako wynik dzielenia.” 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty3 

 W zeszycie pod tematem przepisać z ramki w podręczniku na str.265 wszystko oprócz 

przykładów ( tzn. 1,2 i 4 trójkącik) oraz rozwiązać zadania 7, 8, 9, i 10 str.267. 

Praca domowa: Zadanie 2, 3, i 5 str.266. 

Religia  

Temat: Powtórzenie wiadomości  

Najważniejszym momentem 40- letniej wędrówki Izraelitów przez pustynię było 

zawarcie przymierza na górze Synaj. To tam Mojżesz otrzymał tablice z 10 przykazaniami. 

Od tej chwili Naród wybrany ma jasne wskazania w jaki sposób ma postępować, aby być 

wierni Bogu. Nasze trwanie przy Nim także wymaga przestrzegania przykazań. 

Aby lepiej przypomnieć sobie te wydarzenia przeczytaj fragment Pisma Świętego: Księga 

Wyjścia rozdział 20, wersety od 1 do 21. Znajdziesz go w Biblii która masz w domu lub                                 

w internecie na stronie https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70 .  

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty3
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70


Ważną rzeczą jest, abyśmy pamiętali że 10 przykazań Bożych obowiązuje nas 

wszystkich. Ich przestrzeganie pomaga nam zbliżać się do Pana Boga oraz chroni nas przed 

zachowaniami które mogą skrzywdzić innych ludzi lub nas samych. Staraj się o nich pamiętać 

i każdego dnia być im wiernym. 

Jako ćwiczenie wykonaj w zeszycie ilustrację przedstawiającą, w jaki sposób Ty możesz 

przestrzegać wybrane przez Ciebie przykazanie.  

Język angielski 

Temat: My day- ćwiczenia leksykalne. 

Należy rozwiązać ćwiczenie 1,3.5 na stronie 38 na podstawie znajomości słownictwa ze 

strony 89. 

W ćwiczeniu 5 chodzi o podanie godziny. W języku angielskim czas określamy w 

następujący sposób:  

It's (czas) o'clock.- Jest....godzina np. It's 7 o'clock. -Jest siódma. 

Half- oznacza upływ 30 minut np. half past six-6:30 

Quarter to- kwadrans do danej godziny It's quarter to 4 - jest za piętnaście 4. 

Quarter after- 15 minut po- It's quarter after 5- jest piętnaście po 5. 

Ten past 7- 7:10- dziesięć po 

Ten to 5- 4:50- za dziesięć 

Muzyka 

Temat: Wiosna pełna muzyki. Muzyka ilustracyjna w słuchanych i granych utworach. 

 

Zapisz temat lekcji do zeszytu. 

Wykonaj polecenia zawarte w linku. 

Naucz się śpiewać piosenkę "Wiosna" 

 

https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/03/klasa-iv-wiosna-w-muzyce.html 

 

Uwaga!!! 

  

Na końcu są ćwiczenia i zadania do wykonania online - tego nie robimy! 

 

 

 

 

 



Technika 

Temat : Manewry na drodze. 

   

Manewry w ruchu drogowym : 
  

1. Włączanie się do ruchu to rozpoczęcie jazdy po wcześniejszym postoju lub zatrzymaniu 

się. Jest to także wyjechanie na drogę z podwórka, pola, parkingu, pobocza, drogi osiedlowej 

czy ścieżki rowerowej. Kierujący jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom              

i odpowiednio zasygnalizować.  

 

2. Zmiana kierunku jazdy  - jest to skręcanie (w prawo lub lewo), zawracanie i zmiana pasa 

ruchu. Manewr ten należy zasygnalizować kierunkowskazem lub ręką wyciągniętą w 

kierunku  w którym skręcamy .         

 

3. Wymijanie- polega ono na przejeżdżaniu obok pojazdu lub uczestnika ruchu , który 

porusza się w przeciwnym kierunku .   

 

Cele lekcji: 

 

Na dzisiejszej lekcji: 

 poznacie i zrozumiecie terminy: włączanie się do ruchu, zmiana kierunku 

jazdy, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie. 
 



4. Omijanie - jest to przejeżdżanie obok stojącego pojazdu lub innej przeszkody znajdującej 

się na drodze. 

 

5. Wyprzedzanie - jest to przejeżdżanie obok pojazdu jadącego w tym samym kierunku 

 

PRACA DO  WYKONANIA  (w zeszycie przedmiotowym )  

 Zapisz temat do zeszytu lekcji ( Temat : Manewry na drodze. ) 

 Wykonaj poniższe zadanie ( jeżeli masz możliwość wydrukuj  poniższy tekst ) 

ZADANIE : zaznacz właściwą odpowiedź  

1.Gdy przejeżdżamy rowerem obok stojącego samochodu, to:  

 wymijamy go 

 omijamy go 

 wyprzedzamy go 
 

2.Wyprzedzanie to:  

 przejeżdżanie rowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku 

 przejeżdżanie rowerem obok innego rowerzysty jadącego z przeciwka 

 przejeżdżanie rowerem obok unieruchomionego samochodu 

 

3.Wymijanie to:  

 przejeżdżanie rowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku 

 przejeżdżanie rowerem obok innego rowerzysty jadącego z przeciwka 

 przejeżdżanie rowerem obok unieruchomionego samochodu  
 

4.Wymijanie to manewr polegający na przejeżdżaniu obok:  

 samochodu poruszającego się w tym samym kierunku 

 stojącego samochodu lub przeszkody (np. dziury w jezdni) 

 idącego z przeciwka pieszego 

 

 

 

 



27.03.2020 r. 

Język polski 

Temat: Ożywić zjawiska przyrody - Julian Tuwim "Dwa wiatry". 

(temat na dwie godziny lekcyjne) 

Ćwiczenie 1 

Oto nazwy wiatrów o różnym natężeniu: huragan, orkan, zefir, wichura, tornado, halny, 

bryza, wicher. Czy wiesz, czym się różnią? Jeśli nie, sprawdź ich znaczenie w słowniku 

języka polskiego. Podziel na dwie grupy nazwy wiatrów: wiatry przyjemne i groźne. 

Ćwiczenie 2 

Uporządkuj nazwy wiatrów w kolejności alfabetycznej i zapisz w zeszycie: 

wietrzyk, bryza, zefirek, wichura, wicher, orkan, tornado halny, wietrzysko, zefir, wiaterek, 

huragan. 

Ćwiczenie 3 

Jakie dźwięki wydaje wiatr? Zapisz w zeszycie trzy czasowniki. 

 

Julian Tuwim" Dwa wiatry" 

Jeden wiatr – w polu wiał, 

Drugi wiatr – w sadzie grał: 

Cichuteńko, leciuteńko, 

Liście pieścił i szeleścił, 

Mdlał... 

Jeden wiatr – pędziwiatr! 

Fiknął kozła, plackiem spadł, 

Skoczył, zawiał, zaszybował, 

Świdrem w górę zakołował 

I przewrócił się, i wpadł 

Na szumiący senny sad, 

Gdzie cichutko i leciutko 

Liście pieścił i szeleścił 

Drugi wiatr... 



Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat, 

Parsknął śmiechem cały sad, 

Wziął wiatr brata za kamrata, 

Teraz z nim po polu lata, 

Gonią obaj chmury, ptaki, 

Mkną, wplątują się w wiatraki, 

Głupkowate mylą śmigi, 

W prawo, w lewo, świst, podrygi, 

Dmą płucami ile sił, 

Łobuzują, pal je licho!... 

A w sadzie cicho, cicho... 

Ćwiczenie 4 

Jak wyobrażasz sobie wiatr? Narysuj go. 

Ćwiczenie 5 

Wypisz słownictwo opisujące wiatry: 

- czasowniki nazywające czynności i stany, 

- przysłówki, 

 -rzeczowniki. 

Praca domowa  

Nazwij uczucia, jakie wzbudza w tobie wietrzny dzień. Odpowiedz pełnymi zdaniami. 

 

Język angielski 

Temat: Language steps- czytanie ze zrozumieniem na temat czynności codziennych. 

Czytamy tekst na stronie 90 w podręczniku. 

Tłumaczenie tekstu:  

Obrazek 1.  

Amy: Gotowy? Akcja! 

Dylan: Mój dzień jest bardzo zajmujący/zajęty. Wstaję o 6. 

Mrs Trent: O szóstej? On wstaje o 7:30.  



Obrazek 2. 

Dylan: Jem śniadanie o siódmej. 

Mrs Trent: To chyba jakiś żart! Je śniadanie o ósmej.  

Tomek: Wiem. Ale to na potrzeby filmiku. 

Mrs Trent: A tak, pamiętam. Zawody! 

Obrazek 3. 

Dylan: Jeżdżę do szkoły autobusem. Autobus zatrzymuje się na przeciw mojego domu. W 

naszej miejscowości kierowcy są bardzo przyjaźni. 

Kierowca: Ej, ty. Pospiesz się! Wsiadaj do autobusu! 

Dylan: Moja przyjaciółka Amy też jeździ autobusem do szkoły. 

Obrazek 4.  

Dylan: Czasami odrabiam lekcje podczas jazdy autobusem. 

Tomek: Dylan! Przestań gadać! Wsiadaj do autobusu! 

Dylan: Co? O, przepraszam. 

Tomek: Jest za późno! 

Dylan: O nie, o której jest kolejny autobus?  

Zapisujemy w zeszycie nowe słowa, których dotąd nie znaliśmy.  

Nagrania do podręcznika oraz strefa z grami i powtórzeniami słówek znajdują się na stronie: 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 

 

Historia 

Temat: Jan Zamoyski - wódz i mąż stanu./ temat w podręczniku nr.14/. 

 

 Zapamiętaj: 

Kanclerz i hetman Jan Zamoyski to jeden z najsłynniejszych mężów stanu i wodzów                                 

w historii Polski. 

Zdobył gruntowne wykształcenie na uniwersytetach we Włoszech, Francji i w Niemczech. 

Był najbliższym współpracownikiem wybitnego króla Polski - Stefana Batorego. Odegrał 

ważną rolę w zwycięstwach tego władcy w wojnie z Moskwą. 

Zamoyski założył miasto Zamość i założył w nim uczelnię - Akademię Zamojską. 

   

 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- 1580 r.-założenie Zamościa. 

- 1594 r.- założenie Akademii Zamojskiej. 

- mąż stanu - wybitny polityk. 

- hetman - dowódca wojsk w Rzeczypospolitej. 

- kanclerz - jeden z najwyższych urzędników w Rzeczypospolitej, kierował między innymi 

polityką zagraniczną państwa. 

  Po zapoznaniu się z tekstem w podręczniku wykonaj polecenia w zeszycie ćwiczeń strona 

48-49, zgodnie z tematem nr 14. 

 

W-F 

Zapraszam wszystkich do wspólnych ćwiczeń. 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Wykonaj przez 10 min. ćwiczenia ogólnorozwojowe, które poznałeś/aś do tej pory na 

lekcjach wychowania fizycznego.  

Pamiętaj aby zachować odpowiednią ilość powtórzeń, np. 10 razy. 


