
KLASA V a 

27.04.2020 (poniedziałek) 

Matematyka 

Linki do wykorzystania w przyswojeniu materiału na ten tydzień: 

https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-bryl/DnHwnFEw5 

https://epodreczniki.pl/a/szesciany-i-prostopadlosciany/DLmgmEW3Q 

Temat: Wprowadzenie pojęcia sześcianu. Badanie własności sześcianu.                                                                

(temat na 2 jednostki lekcyjne). 

Od dzisiejszej lekcji będziemy zajmować się figurami przestrzennymi – wielościanami. 

Przykładem takiej figury przestrzennej jest sześcian. Jak sama nazwa wskazuje ma on 6 ścian, 

każda z nich jest kwadratem. Przykładem sześcianu jest kostka Rubika. 

 

 

Proszę najpierw przeanalizować ustnie ćwiczenia 1 – 3 w podręczniku na str.264 – 265                     

a następnie pod tematem przepisać informacje z ramki w podręczniku na str.266 ( drugi                    

i trzeci trójkącik) i rozwiązać zadania 1,3,4,5,6,7 str.266 - 267 . 

Po tych dwóch lekcjach chcę abyście;                                                                                                

- znali odpowiedź  na pytanie : Jakie są różnice miedzy kwadratem i sześcianem?                                         

- rozumieli pojęcia: krawędź, ściana i wierzchołek wielościanu                                                                                       

- umieli podać własności sześcianu                                                                                                      

- potrafili  wskazać przykłady przedmiotów w kształcie sześcianu. 

https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-bryl/DnHwnFEw5
https://epodreczniki.pl/a/szesciany-i-prostopadlosciany/DLmgmEW3Q


Historia 

Temat:Rządy Bolesława Krzywoustego./ temat podzielony na 2 jednostki lekcyjne. 

 

I. W Polsce Bolesława Hermana. 

Bratobójcza wojna. 

 

Zapamiętaj: 

1. Następcą Bolesława Śmiałego był jego brat Władysław Herman. W czasie jego panowania 

silną pozycje w państwie zdobył palatyn Sieciech. 

2. Sieciech został pokonany przez dwóch synów Hermana , przyrodnich braci - Zbigniewa i 

Bolesława. 

3. Po śmierci Władysława Hermana doszło do wojny domowej między jego synami. Z tej 

rywalizacji zwycięsko wyszedł Bolesław. który przejął władzę nad całym krajem 

  W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- Palatyn/wojewoda/ -w średniowiecznej Polsce najwyższy urzędnik państwowy, zastępujący 

władcę w sprawach dot. sądownictwa i wojskowości. 

- Bracia przyrodni - bracia, którzy mają wspólne jedno z rodziców, tu wspólnego ojca. 

- 1109r.- najazd niemiecki na Polskę. 

Do domu 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 1,2,3 str.97 i 98. 

 

Religia 

Temat: Ewangeliczne błogosławieństwa 

1. Przeczytaj opis tematu: 

W „Kazaniu na Górze” opisanym w Ewangelii, Pan Jezus dał swoim uczniom 

program życia, nazwany Ośmioma błogosławieństwami. Chrystus opisał w nich 

postawy ludzkie które służą dobru danej osoby i jego bliźnich.  

2. Przeczytaj fragment temat nr 41 z podręcznika „Ewangeliczne błogosławieństwa” 

(tylko str. 118-119) 

3. Zapisz w zeszycie treść tego błogosławieństwa którym najbardziej chcesz 

kierować się w życiu 

 

W-F 

Doskonalimy przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu.  

Zajęcia rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką, taką jak na lekcji wychowania 

fizycznego, z akcentem na rozciąganie tułowia (skłony, skrętoskłony, skręty tułowia). 

Następnie wykonujemy ćwiczenia przygotowujące do głównego celu lekcji, tj. przewrotu 

takie jak zaprezentowane na filmiku pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE Do zajęć potrzebny będzie kocyk, 

karimata i osoba asekurująca  wykonanie przewrotu (najlepiej  pełnoletnia). Zwracamy uwagę 

na zasady BHP: przed przewrotami wykonujemy rozgrzewkę, przy przetaczaniu wykonujemy 

skłon głowy, z oparciem brody na klatce piersiowej, angażujemy również asystenta! 

Powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE


Biologia 

Temat: Budowa i różnorodność mchów.  

Temat 19 w podręczniku na str. 102 -106. 

Mchy należą do królestwa roślin, podział królestwa roślin masz zamieszczony na rysunku na  

str. 102 w podręczniku, zapoznaj się z nim i postaraj się to zapamiętać. 

Następnie przeczytaj , w jakich środowiskach żyją mchy – podr. str. 102. Napisz w zeszycie, 

w jakich miejscach występują mchy. 

Dalej w podręczniku masz opisaną budowę mchu płonnika i torfowca. Zwróć uwagę na 

zamieszczone rysunki i porównaj budowę tych dwóch gatunków. Napisz to w zeszycie. 

Do tego tematu są zadania w zeszycie ćwiczeń : 1, 2 i 3 na str.44- 45. Wykonaj je.  

W zeszycie napisz odpowiedź na dwa pytania : 

1 . Dlaczego mchy mogą gromadzić wodę? 

2 . W jaki sposób powstaje torf?  

Odpowiedzi na te pytania prześlij mi , celem sprawdzenia i wystawienia oceny na adres: 

e.modzelewska66@interia.pl    Prace prześlij do 02 maja 2020 r. 

Podaje też link do filmiku , na którym lektor czyta i omawia ten temat z podręcznika. 

https://www.youtube.com/watch?v=HSv1TMhWhhI 

 

Język polski 

Temat: „Tylko się nie nudź!...czyli jak ciekawie spędzić popołudnie”. Spółgłoski miękkie 

i twarde. 

Platforma epodreczniki: 

https://epodreczniki.pl/a/miekka-czy-twarda/DYIvOWZiC 

Podręcznik: „Nauka o języku i ortografia” str.219 

Wykonujemy zadania na platformie (powyższy link) oraz w zeszycie z podręcznika 

ćw.3str.220. 

W zeszycie ćwiczeń 1 i 2 str.105. Lekcja z platformy zostanie oceniona jako praca domowa. 

 

https://poczta.wp.pl/k/
https://www.youtube.com/watch?v=HSv1TMhWhhI
https://epodreczniki.pl/a/miekka-czy-twarda/DYIvOWZiC


28.04.2020 (wtorek) 

W-F 

RF: Mierzymy wysokość i masę ciała i wyliczamy swój wskaźnik BMI. 

Wskaźnik BMI wyznaczaliśmy już na początku roku szkolnego.   I chociaż nie jest on 

zalecany dla dzieci - służy   do orientacyjnej oceny  prawidłowej masy  naszego ciała.  

Pozwala  wyciągnąć wskazówki odnośnie prawidłowości naszej diety i właściwego poziomu 

aktywności fizycznej. Potrzebna jest nam miarka - do wyznaczania wzrostu w cm oraz waga - 

do wyznaczania masy ciała w kg.  Po zmierzeniu  i zważeniu – uzyskane wyniki wpisujemy 

do wzoru zaprezentowanego w filmiku pod linkiem: https://www.maczfit.pl/kalkulator-

bmi/    Następnie  odczytujemy uzyskany wynik naszego BMI,  oceniamy prawidłowość 

swojej masy ciała, porównując ja z wyliczeniami z początku roku szkolnego i z 

prawidłowymi normami BMI.  Wyciągamy wskazówki odnośnie prawidłowości naszej diety i 

właściwego poziomu aktywności fizycznej - staramy się natychmiast wcielać je w życie – od 

tego zależy nasze zdrowie!  

 

Język angielski gr.1 

Subject: Czas past simple czasowników nieregularnych.  

Dziś dalej kontynuujemy czas przeszły czyli past simple. Ostatnio mówiliśmy o nim w 

kontekście czasowników regularnych. Tworzyliście z nimi zdania twierdzące. Przypomnij 

sobie zasady ze str. 92. Powinieneś już pamiętać, że tworząc czas past simple od 

czasowników regularnych musisz dodać do nich końcówkę –ed. Są oczywiście pewne zasady. 

Myślę, że je pamiętasz. Dziś Twoim zadaniem jest zapamiętanie informacji o czasownikach 

nieregularnych i nauczenie się ich form.  

Podręcznik str. 94. 

I. Jedyna zasada tworzenia czasowników nieregularnych, którą musisz zapamiętać 

jest taka: 

MUSISZ NAUCZYĆ SIĘ ICH NA PAMIĘĆ. 

 

Słowo ‘nieregularne’ już samo w sobie mówi, że nie ma reguły tworzenia formy 

przeszłej od tych czasowników. Każdy czasownik nieregularny zachowuje się 

inaczej i przybiera swoistą formę.  

Przejdź do zad. 1. Posłuchaj nagrania i połącz bezokoliczniki z ich 

odpowiednikami w formie przeszłej. Na brązowych polach masz bezokoliczniki, a 

na zielonych formy przeszłe. Następnie w zeszycie zapisz te formy. Posłuchaj 

nagrania kilka razy. Zapamiętaj poprawną wymowę form przeszłych. 

 

- have (mieć, jeść) – had (miałem, zjadłem, miałam, zjadłam, miał …) 

- eat (jeść) – ate (jadłam, …) 

- go (pójść, pojechać) – went (poszłam …) 

- take (wziąć) – took (wzięłam, …) 

https://www.maczfit.pl/kalkulator-bmi/
https://www.maczfit.pl/kalkulator-bmi/


- see (widzieć) – saw (widziałam, …) 

- do (robić) – did (zrobiłam, …) 

- hear (słyszeć) – heard (słyszałam, …) 

- leave (wyjechać, opuścić, zostawić) – left (wyjechałam, …) 

- tell (powiedzieć) – told (powiedziałam, …) 

- make (robić) – made (zrobiłam, …) 

 

Jak widzisz nie ma reguły zmiany czasowników. Każdy wygląda inaczej w czasie 

past simple. Na stronie 128 w podręczniku zamieszczono tabelkę, w której 

znajdziesz więcej czasowników nieregularnych. 

 

Czasownik ‘do’ i ‘make’ oznacza to samo czyli robić. Jaka jest więc miedzy nimi 

różnica?  

 

‘Do’ wybierzemy, gdy będziemy mówić o działaniu w sensie ogólnym, np. 

- What did you do? Co ty zrobiłeś? 

- I will never do it again. Nigdy już tego nie zrobię. 

- I didn’t do anything wrong. Nie zrobiłam nic złego. 

 ‘Make’ używa się, gdy chodzi o tworzenie czegoś, np. 

- Our company makes sports clothes. Nasza firma robi (wytwarza, produkuje) 

ubrania sportowe. 

- I will make a sandwich. Zrobię kanapkę. 

- Mum, show me how to make an omelette. Mamo, pokaż mi jak zrobić omlet. 

 

Jeżeli chcesz powiedzieć, napisać zdanie twierdzące z czasownikiem 

nieregularnym, trzymasz się wzoru podanego przy czasownikach regularnych. 

Przypominam:  

 

Podmiot + czasownik w formie past simple + reszta zdania z określonym czasem.  

Na przykład: 

I ate chicken for dinner. – Zjadłam kurczaka na obiad. 

My mum made a delicious cake. – Moja mama zrobiła pyszne ciasto. 

We went to Paris last year. – W ubiegłym roku pojechaliśmy do Paryża. 

 

II. Wykonaj zad. 2. Zmień czasowniki z nawiasów na formę past simple i uzupełnij 

nimi zdania. Dokończ zdania tak, aby były prawdziwe i dotyczyły Ciebie. Zapisz 

całe zdania w zeszycie.  

III. Naucz się na pamięć czasowników nieregularnych wprowadzonych na dzisiejszej 

lekcji. Zapamiętaj sposób tworzenia zdań z czasownikami nieregularnymi.  

 

 



Język angielski gr.2 

Subject: Czas past simple czasowników nieregularnych.  

Dziś dalej kontynuujemy czas przeszły czyli past simple. Ostatnio mówiliśmy o nim w 

kontekście czasowników regularnych. Tworzyliście z nimi zdania twierdzące. Przypomnij 

sobie zasady ze str. 92. Powinieneś już pamiętać, że tworząc czas past simple od 

czasowników regularnych musisz dodać do nich końcówkę –ed. Są oczywiście pewne zasady. 

Myślę, że je pamiętasz. Dziś Twoim zadaniem jest zapamiętanie informacje o czasownikach 

nieregularnych i nauczenie się ich form.  

Podręcznik str. 94. 

I. Jedyna zasada tworzenia czasowników nieregularnych, którą musisz zapamiętać 

jest taka: 

MUSISZ NAUCZYĆ SIĘ ICH NA PAMIĘĆ. 

 

Słowo ‘nieregularne’ już samo w sobie mówi, że nie ma reguły tworzenia formy 

przeszłej od tych czasowników. Każdy czasownik nieregularny zachowuje się 

inaczej i przybiera swoistą formę.  

Przejdź do zad. 1. Posłuchaj nagrania i połącz bezokoliczniki z ich 

odpowiednikami w formie przeszłej. Na brązowych polach masz bezokoliczniki, a 

na zielonych formy przeszłe. Następnie w zeszycie zapisz te formy. Posłuchaj 

nagrania kilka razy. Zapamiętaj poprawną wymowę form przeszłych. 

 

- have (mieć, jeść) – had (miałem, zjadłem, miałam, zjadłam, miał …) 

- eat (jeść) – ate (jadłam, …) 

- go (pójść, pojechać) – went (poszłam …) 

- take (wziąć) – took (wzięłam, …) 

- see (widzieć) – saw (widziałam, …) 

- do (robić) – did (zrobiłam, …) 

- hear (słyszeć) – heard (słyszałam, …) 

- leave (wyjechać, opuścić, zostawić) – left (wyjechałam, …) 

- tell (powiedzieć) – told (powiedziałam, …) 

- make (robić) – made (zrobiłam, …) 

 

Jak widzisz nie ma reguły zmiany czasowników. Każdy wygląda inaczej w czasie 

past simple. Na stronie 128 w podręczniku zamieszczono tabelkę, w której 

znajdziesz więcej czasowników nieregularnych. 

 

Czasownik ‘do’ i ‘make’ oznacza to samo czyli robić. Jaka jest więc miedzy nimi 

różnica?  

 

‘Do’ wybierzemy, gdy będziemy mówić o działaniu w sensie ogólnym, np. 

- What did you do? Co ty zrobiłeś? 

- I will never do it again. Nigdy już tego nie zrobię. 

- I didn’t do anything wrong. Nie zrobiłam nic złego. 

 ‘Make’ używa się, gdy chodzi o tworzenie czegoś, np. 



- Our company makes sports clothes. Nasza firma robi (wytwarza, produkuje) 

ubrania sportowe. 

- I will make a sandwich. Zrobię kanapkę. 

- Mum, show me how to make an omelette. Mamo, pokaż mi jak zrobić omlet. 

 

Jeżeli chcesz powiedzieć, napisać zdanie twierdzące z czasownikiem 

nieregularnym, trzymasz się wzoru podanego przy czasownikach regularnych. 

Przypominam:  

 

Podmiot + czasownik w formie past simple + reszta zdania z określonym czasem.  

Na przykład: 

I ate chicken for dinner. – Zjadłam kurczaka na obiad. 

My mum made a delicious cake. – Moja mama zrobiła pyszne ciasto. 

We went to Paris last year. – W ubiegłym roku pojechaliśmy do Paryża. 

 

II. Wykonaj zad. 2. Zmień czasowniki z nawiasów na formę past simple i uzupełnij 

nimi zdania. Dokończ zdania tak, aby były prawdziwe i dotyczyły Ciebie. Zapisz 

całe zdania w zeszycie.  

III. Naucz się na pamięć czasowników nieregularnych wprowadzonych na dzisiejszej 

lekcji. Zapamiętaj sposób tworzenia zdań z czasownikami nieregularnymi.  

 

Informatyka 

Temat: Perły Europy 

Uczniowie pracują z podręcznikiem str.123,124.  

Proszę wykonać zadania 2 str. 124. Wybierz 5 dowolnych państw Unii Europejskiej.  

Pracę prześlij na adres: klimarek@wp.pl , w temacie wpisz swoje nazwisko, imię, klasę i 

przedmiot. 

 

Zajęcia świetlicowe 

Majowe Święta. Kto ty jesteś?2 maja, 3 maja. 

Gra edukacyjna „Godność, wolność, niepodległość”. 

Wejdź na strony i posłuchaj: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 
https://niepodlegla.men.gov.pl/#/ 

https://www.youtube.com/watch?v=GgEjqszlMfE
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0
https://niepodlegla.men.gov.pl/#/


Język polski 

Temat: Recytacja ballady Adama Mickiewicza pt. „Pani Twardowska”. 

Łączycie się ze mną poprzez Messengera lub Skype.  

 

Matematyka 

c.d. poprzedniej lekcji  

Plastyka 

Temat: Wierzenia, mity, ważne wydarzenia, codzienne przedmioty upodobania 

starożytnych Greków i Rzymian odkrywane przez archeologów. 

1. Zapoznaj się z tematem nr 24. Okiem archeologa (s. 78-83). Przeczytaj go dokładnie, 

obejrzyj zaprezentowane ilustracje i odczytaj podpisy pod nimi. Na podstawie tematu zapisz 

krótką notatkę w zeszycie, w której wyjaśnisz, czym zajmuje się archeolog. Zapiszesz, jakie 

przykłady malarstwa możemy wyróżnić w sztuce starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu? 

Dzięki jakiemu tragicznemu wydarzeniu udało się archeologom dotrzeć do świetnie 

zachowanych przedmiotów użytku codziennego, przykładów malarstwa iluzjonistycznego, 

wspaniałych mozaik? Zwróć uwagę na przykłady ciekawej współczesnej kontynuacji tradycji 

dekorowania ścian malarstwem, a mianowicie na zjawisko powstawania (w wielu miastach) 

murali. Przeczytaj, czym jest mozaika? Jakie jest współczesne jej zastosowanie? Pamiętaj, 

uwzględnij w swojej notatce takie pojęcia, jak: archeolog, malarstwo wazowe, 

iluzjonistyczne, mural, mozaika. 
 

2. Wydrukuj i wklej do zeszytu lub przepisz i narysuj przykładowe rodzaje waz: 
RODZAJE WAZ GRECKICH I ICH PRZEZNACZENIE 
 
Wazy w zależności od przeznaczenia 

można podzielić na następujące 

kategorie: Naczynia stołowe i wazy 

do przechowywania sypkich i 

płynnych produktów: 

- do picia: kylix (czara), kantaros, 

skyfos (kotyle) i ryton, 

- do czerpania: kyatos, 

- do nalewania: oinochoe, 

- do mieszani płynów: krater , dinos i 

stamnos, 

- do chłodzenia wina: psykter 

(wstawiany do krateru), 

- do przechowywania i noszenia 

wody: hydria (dzban), 

- do przechowywani oliwy: lekyt i 

askos,  
- do przechowywania sypkich i 

płynnych produktów: pitos, amfora, 

pelike, stamnos, 

Naczynia toaletowe służące do 

przechowywania perfum i olejków 

oraz osobistych przedmiotów: 

- do przechowywania perfum: 

aryballos i alabastron, lekyt, 



- szkatułka do biżuterii: pyksis, 

bekane, plemochoe, 

Naczynia kultowe: 

- do ofiar płynnych: fiala, 

- przy zaślubinach: lebes 

gamikos, 

- w kulcie zmarłych: lekyt, skos, 

lutroforos  
- do celów rytualnych: ryton, 

chous, skos 
 

 

 

 

 

MALARSTWO CZERWONOFIGUROWE   MALARSTWO CZARNOFIGUROWE 
 

2. Wejdź w poniższy link: 

https://stylowepodroze.pl/top15-najpiekniejsze-murale-na-swiecie-czyli-sztuka-w-podrozy/  

Znajdują się pod nim najciekawsze murale na świecie. Zauważ, że jeden z nich pochodzi z 

Białegostoku. Innym polskim miastem, które słynie z dużej liczby murali, nawet murali 

interaktywnych, jest Łódź. A może ktoś zauważył, że bardzo blisko nas – w Grajewie – 

powstały  niedawno piękne murale? 

 
Mural na ścianie budynku Grajewskiej Izby Historycznej  Mural Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie 
 
Odpowiedzi do zadania z poprzednich zajęć (popraw ewentualne błędy bądź uzupełnij swoją odp.): 
*Jakie starożytne budowle można było zauważyć na pokazach poszczególnych domów mody? 

Odp.: Dolce&Gabana (Dolina Świątyń na Sycylii, budowla przypomina ateński Partenon), 

Fendi (Koloseum – Rzym). 

*Jakie inspiracje antykiem znajdujesz w pokazie domu mody Dolce&Gabana? 

Występują w nim charakterystyczne stroje (peplos, chiton), modelki na głowach noszą wieńce 

laurowe lub ich imitacje ze złota, elementy kolumn, a także ich fryzury są stylizowane na wzór 

antyczny, na rękach – typową dla antyku biżuterię – bransolety na ramieniu, na nogach – 

sandały. Niektóre z modelek przebrane są za postacie mitologiczne, występując z 

charakterystycznymi dla nich atrybutami; ustawione są niczym posągi między kolumnami 

świątyni. 

https://stylowepodroze.pl/top15-najpiekniejsze-murale-na-swiecie-czyli-sztuka-w-podrozy/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


