
KLASA VB  

CZWARTEK 26.03.2020 r. 

Technika Temat: Podstawowe rodzaje ściegów.  

 

Ściegi ręczne 

Ściegiem ręcznym nazywamy układ nici wprowadzonej do tkaniny za pomocą igły. 

Wyróżniamy dwa główne rodzaje ściegów: 

 ściegi podstawowe 

 ściegi ozdobne  

ZADANIA DO WYKONANIA : 

Zapoznaj się z treścią  w podręczniku str. 97-98 

 Wyjaśnij  pojęcia : 

Ścieg –  

Haft –  

Przyjrzyj się różnym rodzajom ściegów i  wykonaj na kawałku materiału: ścieg przed igłą, 

ścieg za igłą, stębnówka, ścieg okrętkowy . ( zachęcam  do przećwiczenia pozostałych 

ściegów)  

Jak  wykonać  ściegi podstawowe: 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń powinien: 

 

wiedzieć: 

 co to jest ścieg 

 jakie są rodzaje ściegów 

 jak wyglądają poszczególne ściegi 

umieć: 

 wykonać  podstawowe  ściegi 

 

 



Przygotuj :  kawałek tkaniny , igłę, nitkę – najlepiej mulinę , włóczkę  

Zaczynamy :  

 ŚCIEG PRZED IGŁĄ 

Są to najprostsze i najczęściej używane ściegi w krawiectwie, wykonuje je się zazwyczaj od 

strony prawej do lewej. 

 

 ŚCIEG ZA IGŁĄ 

Ścieg za igłą -używany jest do ręcznego i trwałego zeszywania szwów. Po wykonaniu 

każdego ściegu wkłuwa się igłę, tworząc odstęp równający się połowie ściegu. Ściegi pod 

spodem są trzykrotnie dłuższe od ściegów na wierzch 

 

 ŚCIEG STĘBNÓWKA 

Ścieg stębnówka - podobny jest do ściegu za igłą, po wykonaniu ściegu wkłuwa się igłę w 

miejscu zakończenia ściegu poprzedniego. Na lewej stronie ściegi są dwukrotnie dłuższe od 

ściegów na stronie prawej. Stosuje się go przy szyciu grubszych szwów i trudnych do 

wykonania na maszynie.  
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 ŚCIEG OKRĘTKOWY  

Ścieg okrętkowy – najczęściej łączy się nim dwie krawędzie tkanin np. przy przyszywaniu 

koronek z jednej strony lub z obu stron. Brzegi tkanin lub koronki i tkaniny składa się tak aby 

tworzyły równą linię. Igłą przebija się obie warstwy wykonując gęsto i w równych odstępach 

jeden ścieg obok drugiego mocno je dociągając. Należy wykonywać to bardzo starannie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka  
 

Praca sprawdzająca umiejętności obliczania pola wielokątów. 

Proszę o rozwiązanie poniższych zadań do dnia 27.03.2020.  

Rozwiązane zadania proszę przysłać na adres e-mail: klimarek@wp.pl 

Poniższe zadania zostaną wysłane również na adresy e-mailowe rodziców. 
 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………….. 

Zadania obowiązkowe: 

1. Uzupełnij: 

a)  1 m
2
  = ………………. dm

2
 b)  1 m

2 
 = ………….. cm

2
   2 pkt. 

2.  Oblicz pole trójkąta o boku 6 cm i wysokości opuszczonej na ten bok równej 4 cm. 

 (6 pkt.: rys, dane, wzór, podstawienie, obliczenie, odp) 

3. Oblicz pole kwadratu o obwodzie 16 cm. 

 (4 pkt. obliczenie boku kwadratu, wzór na pole, obliczenie, odp.) 

4.  Oblicz pole równoległoboku o podstawie 8 cm i wysokości dwa razy krótszej. 

 (6 pkt. rys, dane, wzór, podstawienie, obliczenie, odp) 

5. Wysokości równoległoboku są równe 5 cm i 10 cm. Krótsza wysokość jest opuszczona 

na bok długości 14 cm. Jaką długość ma drugi bok równoległoboku? (6 pkt.) 

Zadania dodatkowe na ocenę celującą  

5. Pan Abacki ma działkę o powierzchni 5 a, a pan Babacki działkę w kształcie 

prostokąta o wymiarach 30 m x 17 m. Który z panów ma większą działkę? 

(5 pkt. wzór na pole prostokąta, obliczenie pola, zamiana jednostek, porównanie, odp) 

6.  Oblicz pola figury powstałej po wycięciu zacieniowanego trójkąta (7 pkt.) 
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Język angielski gr. 1 

Subject: Opis miasta lub miejscowości – ćwiczenia w pisaniu. 

Podręcznik str. 83. 

I. Przeczytaj opis miasta w zad. 5. Jest to krótki opis miasta Manchester.  

 

Słowa mogące sprawić problem: 

- important – ważny 

- opera house – gmach opery 

- easy to travel – łatwo podróżować 

- tram – tramwaj 

- venue – obiekt, miejsce 

- tournament – turniej 
 

Odpowiedz ustnie na pytanie: 
 

Is Manchester similar to your town? Why / Why not? 

(Czy Manchester jest podobny do twojego miasteczka? Dlaczego / Dlaczego nie?) 

 

II. Zwróć uwagę na to, że tekst ten jest podzielony na 4 akapity. Każdy akapit 

zawiera informacje dotyczące jednego tematu.  

 

 

 

W akapicie 1. mamy informacje dotyczące tzw. size and location czyli wielkości i położenia 

miasta. Jest tam też ilość mieszkańców.  

 

 

 

 W akapicie 2. podano tzw. entertainment czyli rozrywkę, gdzie można pójść, żeby miło 

spędzić czas.  

 

 

 

W akapicie 3. mamy tzw. transport czyli w jaki sposób można przemieszczać się po mieście. 

 

 

 

W akapicie 4. są informacje o sportach jakie są popularne w tym mieście. 



 

III. Zapoznaj się z pozostałymi tematami podanymi poniżej: 

 

- hotels – hotele 

- food – jedzenie 

- shopping – zakupy 

- countryside – tereny wiejskie, okolica 

- parks – parki 

 

Przejdź do zadania 7. Do każde zdania 1-5 dopasuj jeden z tematów powyżej.  

Zapisz te tematy w zeszycie. 

  

ex. 7. p. 83 

 

1. hotels 

2.  ……. 

 

IV. Wybierz jedno miasto w naszej okolicy i opisz je. Korzystaj ze wzoru w zad. 5. 

Zdecyduj się co napiszesz o tym mieście (wielkość i położenie, zakupy, parki itp.). 

Wybierz 4 tematy spośród wymienianych powyżej, podziel swój opis na akapity.  

Proszę o przesłanie tego opisu na mój adres mailowy a_smokowska@interia.pl w celu 

wystawienia oceny w terminie do 27.03.2020 r. W razie jakichkolwiek pytań, problemów 

proszę kontaktować się ze mną przez w/w adres.  

 

Język polski   

 Temat : Czasem utopce bywają w kropce ,, Saga rodu Kaptunów’’.  

1. Podręcznik żółty ,,Literatura i Kultura’’ – przeczytaj tekst od str. 233 do 237  

2. Odpowiedz pisemnie w zeszycie przedmiotowym na polecenia – 1 str. 237,                           

5,6  str. 238 

 

 

Język angielki gr. 2  

Subject: Opis miasta lub miejscowości – ćwiczenia w pisaniu. 

Podręcznik str. 83. 

I. Przeczytaj opis miasta w zad. 5. Jest to krótki opis miasta Manchester.  

 

Słowa mogące sprawić problem: 

- important – ważny 

- opera house – gmach opery 

- easy to travel – łatwo podróżować 

- tram – tramwaj 

- venue – obiekt, miejsce 

- tournament – turniej 

 

Odpowiedz ustnie na pytanie: 
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Is Manchester similar to your town? Why / Why not? 

(Czy Manchester jest podobny do twojego miasteczka? Dlaczego / Dlaczego nie?) 

 

II. Zwróć uwagę na to, że tekst ten jest podzielony na 4 akapity. Każdy akapit zawiera 

informacje dotyczące jednego tematu.  

 

 

 

W akapicie 1. mamy informacje dotyczące tzw. size and location czyli wielkości i położenia 

miasta. Jest tam też ilość mieszkańców.  

 

 

 

W akapicie 2. podano tzw. entertainment czyli rozrywkę, gdzie można pójść, żeby miło 

spędzić czas.  

 

 

W akapicie 3. mamy tzw. transport czyli w jaki sposób można przemieszczać się po mieście. 

 

 

 

W akapicie 4. są informacje o sportach jakie są popularne w tym mieście. 

III. Zapoznaj się z pozostałymi tematami podanymi poniżej: 

 

- hotels – hotele 

- food – jedzenie 

- shopping – zakupy 

- countryside – tereny wiejskie, okolica 

- parks – parki 

Przejdź do zadania 7. Do każde zdania 1-5 dopasuj jeden z tematów powyżej.  Zapisz te 

tematy w zeszycie.  

ex. 7. p. 83 

 

3. hotels 

4.  ….… 

 



IV. Wybierz jedno miasto w naszej okolicy i opisz je. Korzystaj ze wzoru w zad. 5. 

Zdecyduj się co napiszesz o tym mieście (wielkość i położenie, zakupy, parki itp.). 

Wybierz 4 tematy spośród wymienianych powyżej, podziel swój opis na akapity.  

Proszę o przesłanie tego opisu na mój adres mailowy a_smokowska@interia.pl w celu 

wystawienia oceny w e-dzienniku w terminie do 27.03.2020r. W razie jakichkolwiek pytań, 

problemów proszę kontaktować się ze mną przez w/w adres.  

 

Język polski  

  Temat: Dedykacja – ćwiczenia w pisaniu.  

1. Podręcznik żółty ,,Literatura i Kultura’’ – str. 239 – przeczytaj ,,Rady dla piszących 

dedykację’’ .  

2. Dedykację napisaną w wordzie proszę wysłać na adres mail : jezykpolski5b@wp.pl  

Termin do 30 marca 2020r. 

Praca zostanie oceniona.  

 

 

 

PIĄTEK 27.03.2020 r.  

 

W-F 

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. 

 

Informatyka gr. 2  

Temat: Programowanie – Artysta. 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/ - przy pierwszym otwarciu strony 

należy wybrać język polski. 

Po wejściu na stronę wybierają kurs 4, następnie lekcję 3. Artysta i wykonują zadania od 1 do 

14. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku angielskim). Film jest 

cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Po poprawnym rozwiązaniu zadania – kółeczko z numerem zmieni kolor na zielony, jeśli 

zielona będzie tylko obwódka to znaczy, że zadania zostało wykonane nieprawidłowo. 

Zadania można wykonywać ponownie po kliknięciu przycisku „Zresetuj” po lewej stronie 

ekranu. 

Zainteresowania uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy. 

 

Religia  

Temat: Powtórzenie wiadomości. 

 

Konsekwencją nieposłuszeństwa Adama i Ewy wobec Boga była utrata bliskości z Bogiem, 

Jego łaski. Grzech który od tego momentu towarzyszy każdemu człowiekowi nazywany jest 

grzechem pierworodnym. Jest on gładzony poprze sakrament chrztu świętego. Niestety każdy 

z nas narażony jest na inne grzechy zawsze wynikające z naszej niewierności Bogu. 

Katechizmowa definicja grzechu brzmi – świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań  

Bożych lub kościelnych.  
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Pan Jezus poprzez swoją śmierć na krzyżu odkupił nasze grzechy, a po swoim 

zmartwychwstaniu, dał apostołom łaskę odpuszczania grzechów. Dokonuje się ona w naszym 

życiu poprzez sakrament pokuty. 

Zapisz w zeszycie 7 grzechów głównych 

 

Język polski  

Temat: Jaka lekcja? Jaka klasówka? Jan Twardowski ,,Klasówka z religii”.  

Podręcznik żółty ,,Literatura i Kultura’’  

1. Przeczytaj wiersz ,,Klasówka z religii” str. 240 

2. Odpowiedz w zeszycie przedmiotowym na pytania 1,2,3/241  

3. Str. 242 – przeczytaj i zapamiętaj definicję ,, wyrazy dźwiękonaśladowcze”.  

Poszukaj w Internecie różnych dźwięków świata i posłuchaj ich.  


