
KLASA IV 

23.03.2020 r. 

Język polski  

Temat:  Miziołek - to ja... 

Cechy dziennika: 

-podajemy datę zapisu, 

-piszemy go codziennie, 

-nie musimy pisać nagłówka, 

-wszystko zazwyczaj opisujemy w podpunktach, 

-nie zwracamy się do nikogo, 

-używamy narracji w pierwszej osobie. 

Po co ludzie piszą dzienniki? ( podaj min. trzy przykłady) 

Napisz dziennik: "Tydzień z mojego życia". (praca samodzielna do oceny, termin realizacji - 

30.03. 2020.) 

Matematyka 

Proszę  wykonać zadania w zeszycie.  

Temat: Liczby naturalne – zadania powtórzeniowe. 

1. Oblicz sposobem pisemnym i największy wynik zapisz słowami.  

a) 2785 + 567   

b) 4056 – 3597    

c) 5052 : 3  

 d) 564 ∙ 7  

 2. Wskaż działanie, którego wynikiem jest liczba 11 607.  

A. 6013 + 5584           B. 58 035 : 5                  C. 3769 · 3             D. 14 024 – 2937  

3. Oblicz nieznaną liczbę.  

a) a - 14 698 = 26 749  

b) d : 28 = 4600  



4. Za dziesięcioletni samochód marki Opel trzeba zapłacić 9850 zł. Nowy samochód tej marki 

kosztuje 5 razy więcej. Ile kosztuje nowy samochód marki Opel?  

5. Uzupełnij tabelkę. 

Liczba zapisana cyframi arabskimi 91  48  

Liczba zapisana za pomocą znaków rzymskich  CMV  LXII 

 

6. Zamień:  

a) na minuty: 360 s, 1500 s, 3 kwadranse  

b) na godziny: 4 doby, 480 min, 7200 s  

7. Kupiono glazurę i terakotę za 3900 zł. Na glazurę wydano 1872 zł. O ile złotych więcej 

wydano na terakotę? 

Język angielski 

Temat: Self-evaluation- sprawdzenie swoich umiejętności poprzez rozwiązywanie 

ćwiczeń z działów 1-6. 

Celem lekcji jest powtórzenie wiadomości z działów 1-6. Należy wykonać samodzielnie: 

Ćwiczenie 1,2,3,4,5,6 na stronie 37. 

Przyroda 

Temat: Organizmy naszej okolicy. 

1. Różnica między drzewem iglastym a liściastym. 

2. Czym różni się drzewo od krzewu i rośliny zielnej? 

3. Różnice między roślinami jednorocznymi, dwuletnimi i wieloletnimi. 

4. Co to są byliny? – przykłady bylin w naszej okolicy. 

5. Zwierzęta występujące w naszej okolicy. 

Religia 

Temat: Powtórzenie wiadomości – Żyję w przyjaźni z Jezusem. 

W ciągu roku szkolnego często rozmawialiśmy o tym, jak powinno wyglądać nasze życie, 

szczególnie po przyjęciu I Komunii Świętej. Wiesz już, że ważne jest, aby pamiętać o Panu 

Bogu każdego dnia, modlić się rano i wieczorem oraz często przystępować do spowiedzi i 

Komunii Świętej. W ostatnich dniach, ze względu na zdrowie Twoje i Twoich bliskich nie 

uczestniczymy we Mszy Świętej w Kościele, pamiętaj jednak o tym, że powinieneś/powinnaś 

w niedzielę uczestniczyć w niej poprzez telewizję. Poproś rodziców i pozostałych członków 

rodziny abyście w niedzielę wspólnie wzięli udział w transmisji Mszy Świętej.  



Do zeszytu, jako notatkę, przepisz następujące zdania: 

Przykazania mówiące o obowiązku niedzielnej Mszy Świętej: 

III Przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” 

I Przykazanie Kościelne: „ W niedzielę i święta nakazanie uczestniczyć we Mszy Świętej i 

powstrzymać się od prac niekoniecznych”  

 

24.03.2020 r. 

Język polski  

Temat: Rzeczownik niejedno ma imię, czyli rzecz o przypadkach. 

Przypadek  Skrót  Pytanie  Odmiana 

Mianownik  M.  kto? co? (jest)  góra  bażant  wiatr 

Dopełniacz  D.  kogo? czego? (nie ma)  góry  bażanta  wiatru 

Celownik  C.  komu? czemu? (się przyglądam)  górze  bażantowi  wiatrowi 

Biernik  B.  kogo? co? (widzę)  górę  bażanta  wiatr 

Narzędnik  N.  (z) kim? (z) czym? (idę)  (z) górą  (z) bażantem  (z) wiatrem 

Miejscownik  Ms.  (o) kim? (o) czym? (myślę)  (o) górze  (o) bażancie  (o) wietrze 

Wołacz  W.  zwrot do kogoś lub czegoś[3][4]  góro  bażancie  wietrze  

Zadanie 1 

Uzupełnij tekst odpowiednią formą rzeczownika: "koleżanka" , "kamień" 

Pewna .......................pyta w klasie.........................Co kupią trzeciej    .........................na 

imieniny, Ta powiedziała: ,, Spytaj ...................... czwartą. Bo tylko z tamtą ..................... 

naradzić się warto”. I dyskutują o .......................... w klasie. Oj........................ ! Czy ten 

problem rozwiązać da się? 

Na drodze leżał ciężki ...................,a koło ....................stał czarodziej Zamień. Przyjrzał się 

.........................dokładnie.- Ależ – pomyślał – wygląda zabawnie. Chciałbym do domu zabrać 

ten ...................Lecz iść z tym................., to wielkie strapienie. Stanął pomyślał o 

..................... chwilę i krzyknął:- ......................! Stań się motylem! 

Zadanie 2 

Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik "dziennik". 

 

 

 



Matematyka 

Temat: Odcinki w skali – zadania powtórzeniowe. 

1.  Narysuj prostokąt o bokach 4 cm i 2 cm, a następnie narysuj go w skali 1 : 4.  

2.  Narysowano plan działki w skali 1 : 1000. Na planie szerokość działki jest równa 5 cm,                    

a długość 6 cm. Jakie są rzeczywiste wymiary tej działki?  

3.Tarcza strzelecka ma kształt koła o promieniu długości 50 cm. Oblicz długość promienia tej 

tarczy na planie w skali 1 : 20.  

4. Działka ma kształt kwadratu o boku 50 m. Na planie jest to kwadrat o boku 10 cm. Oblicz, 

w jakiej skali narysowano ten plan. 

Język angielski 

Temat: My day - wprowadzenie słownictwa związanego z czynnościami codziennymi.  

Celem lekcji jest poznanie nowego słownictwa z działu 7. 

Podręcznik strona 89, ćwiczenie 1. 

go to school-iść do szkoły 

do my homework-odrabiać pracę domową 

get up-wstawać 

go to bed-iść spać 

have a shower-brać prysznic 

have breakfast-jeść śniadanie 

have dinner-jeść śniadanie 

play computer games-grać w gry 

watch TV-oglądać telewizor 

play with my friends- grać z przyjaciółmi/bawić się z przyjaciółmi 

get dressed-ubierać się 

help my mum-pomagać mamie 

Słownictwo proszę przepisać do zeszytu.  

Ćwiczenie 4 na stronie 89 również proszę wykonać samodzielnie w zeszycie                                     

z wykorzystaniem wiadomości z ćwiczenia. 



25.03 2020 r. 

Język polski  

Temat: W szkole wczoraj, dziś i jutro...  

Wczoraj - czas przeszły   Dziś - czas teraźniejszy   Jutro - czas przyszły 

Podaj po 5 czasowników w każdym z czasów. 

Zadanie 1. 

Wybierz 10 dowolnych dat i zapisz je na trzy sposoby, skorzystaj z wzoru: 

1 września, 1 IX, 1.09  

Zadanie 2 

Napisz trzy kartki z dziennika ukazujące szkołę wczoraj, dziś i jutro. 

Matematyka 

Temat: Obwód prostokąta – zadania utrwalające. 

1. Oblicz obwód prostokąta przedstawionego na rysunku.  

a)     3cm 

 4dm 

  

b)       2cm 

 76mm 

2. Narysuj prostokąt o wymiarach 30 mm i 20 mm. Oblicz, ile centymetrów ma obwód tego 

prostokąta.  

3. Jeden bok prostokąta ma 7 m. Drugi bok jest 2 razy dłuższy. Oblicz: 

 a) długość drugiego boku prostokąta  

b) obwód prostokąta  

4. Obwód prostokąta jest równy 26 cm. Szerokość prostokąta jest o 3 cm krótsza od jego 

długości. Oblicz wymiary tego prostokąta.  

 

 

 



Przyroda 

Temat: Las jako środowisko życia organizmów. 

1. Co to jest las? 

2. Różnice między lasem iglastym, liściastym i mieszanym. 

3. Co to jest buczyna i bor? 

4. Funkcje lasu. 

5.Podstawowe zasady zachowania się w lesie. 

6. Znaczenie tablic informacyjnych umieszczonych przy wejściu do lasu. 

W domu: Na kartkach z bloku opracować własny regulamin zachowania się w lesie. 

Informatyka 

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 3, następnie lekcję 3. Artysta i wykonują zadania                      

od 1 do 15. 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. 

Plastyka 

Temat: Rzemiosło artystyczne. Projekt skrzyni na skarby lub torebki Kopciuszka. 

1. Zapoznaj się z tematem nr 20. Z dziejów przedmiotów użytecznych (s. 66-67)                       

w podręczniku. Znajdziesz w nim odpowiedzi na pytania: co to jest sztuka użytkowa, jakie 

przedmioty nazywamy użytkowymi, kim jest artysta rzemieślnik, co nazywamy mianem 

rzemiosła artystycznego? Będzie to wstępem do dzisiejszej pracy, gdyż dziś zaprojektujesz 

skrzynię na skarby lub torebkę Kopciuszka. 

2. Praca plastyczna. Do wyboru jeden z poniższych tematów prac. 

Temat I: Na bazie kartonowego pudełka stwórz skrzynię na skarby. Możesz je dowolnie 

https://studio.code.org/


ozdabiać, formować, oklejać, doklejać do niego różne elementy. Postaraj się, żeby Twój 

projekt był oryginalny. 

Temat II: Zaprojektuj torebkę balową Kopciuszka. Wykonaj to w formie rysunku/kolażu. 

Możesz narysować zaprojektowaną torebkę kredkami na kartce formatu A4, ale też 

możesz wykleić ją różnymi materiałami (koronka, futerko, piórka, koraliki, guziczki). 

Postaraj się, aby twoja praca była niepowtarzalna. Czas wykonania pracy:  1. 04. 2020 r.  

Informacje dotyczące sposobu jej przekazywania do oceny będą zamieszczone w późniejszym 

terminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


