
KLASA VA 

20.04.2020 (poniedziałek) 

Matematyka 

Temat: Obliczanie rzeczywistej odległości w terenie na podstawie mapy. ( temat na 2 

jednostki lekcyjne). 

Wykorzystując materiał na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/co-to-jest-skala-obliczanie-dlugosci-odcinkow-w-skali/D17oK7GIl  

oraz po zapoznaniu się ze sposobami obliczeń długości odcinka w terenie  w przykładzie                    

z zadania 9 str.260, proszę w zeszycie rozwiązać zadania 10,11,12 z tej samej strony. W celu 

sprawdzenia się wykonaj również zestaw ćwiczeniowy na stronie: 

https://szaloneliczby.pl/obliczanie-odleglosci-w-rzeczywistosci/ 

Historia 

Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego ? temat podzielony na 2 jednostki 

lekcyjne/. 

 

Podręcznik str.175-175. 

Zapamiętaj: 

Po śmierci Bolesława Chrobrego władzę w Polsce objął jego syn Mieszko II. W 

1025r.koronował się na króla. W pierwszej połowie XI wieku , za panowania Mieszka II, 

Polskę dotknął kryzys. Była najeżdżana przez wrogów, ponadto w kraju wybuchł bunt 

ludności przeciw władcy i chrześcijaństwu. Kryzys  doprowadził do chwilowego rozpadu 

państwa.Trudną sytuację Mieszka II wykorzystał jego starszy brat Bezprym. Zmusił Mieszka 

II do ucieczki z kraju. Sam zrezygnował z koronacji i odesłał insygnia królewskie cesarzowi. 

Sytuację wykorzystali Czesi, którzy w 1038r spustoszyli Wielkopolskę. Zniszczyli 

doszczętnie Poznań i Gniezno, z którego wywieźli relikwie świętego Wojciecha. 

 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

-insygnia królewskie - oznaka władzy królewskiej: korona, berło oraz jabłko królewskie. 

-przyczyny kryzysu Królestwa Polskiego - podręcznik str.176 

- 1038r.- spustoszenie Wielkopolski przez Czechów, 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1,2,3 str.95. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/co-to-jest-skala-obliczanie-dlugosci-odcinkow-w-skali/D17oK7GIl
https://szaloneliczby.pl/obliczanie-odleglosci-w-rzeczywistosci/


Religia 

Temat: Do czego podobne jest Królestwo Boże? 

1. Przeczytaj opis lekcji: 

Pan Jezus chcąc przekazać ludziom prawdę o niebie posługiwał się przypowieściami. 

Porównywał w nich Królestwo Boże do spraw codziennych aby pomóc słuchaczom 

zrozumieć że droga ludzi do nieba zaczyna się już tu na ziemi. 

2.  Przeczytaj z podręcznika temat nr 39 (str.112-113) 

3. Zapisz w zeszycie na pytanie nr 1 „Na jakich wartościach należy budować królestwo 

Boże?” i odpowiedz na nie. (odpowiedzi poszukaj w tekście) 

 

W-F 

Wykonujemy samokontrolę szybkości według indeksu sprawności fizycznej K. Zuchory. 

Zajęcia rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką ogólną, taką jak na lekcji wych. 

fizycznego, z akcentem na rozgrzanie i rozciągnięcie mięśni i stawów kończyn dolnych (serie 

różnego rodzajów przysiadów, „skipów”, półszpagatów”, unoszeń kończyn ).                           

Następnie wykonujemy kilkakrotny test szybkości.  Przez 10 sekund  biegniemy w miejscu , 

wysoko unosząc naprzemiennie nogi i klaszcząc w dłonie.  Nie zapominamy o przerwach 

pomiędzy ćwiczeniami. Zaliczenie próby nastąpi po powrocie do szkoły,  po kwarantannie.  

Link strony z próbami testu Zuchory: http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizycznej-indeks-

zuchory/. 

Biologia  

Temat: Środowisko życia i znaczenie grzybów. 

Przeczytaj temat z podręcznika ze str.98-101. 

W opracowanie tematu może pomóc filmik ( podaje link ) – lektor czyta i omawia ten temat. 

https://www.youtube.com/watch?v=bAPG8DJjNpw 

Po zapoznaniu się z tematem napisz w zeszycie : 

1 . W jakich środowiskach żyją grzyby? 

2 . Podaj po 3 przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia grzybów w przyrodzie i 

gospodarce człowieka. 

W zeszycie ćwiczeń do wykonania masz zadania od 1 – 5 na str.42-43. W miarę swoich 

możliwości postaraj się je wykonać. 

 

http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizycznej-indeks-zuchory/
http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizycznej-indeks-zuchory/
https://www.youtube.com/watch?v=bAPG8DJjNpw


Język polski 

Temat: „Odgłosy, rozmowa – dźwięków pełna głowa”. Spółgłoski dźwięczne i 

bezdźwięczne. 

Podręcznik: „Nauka o języku i ortografia” str.216 

Ćw.2 str.216 wykonujemy w zeszycie. 

Pozostałe ćwiczenia wykonujemy na platformie wsipnet: 

https://app.wsipnet.pl/sc-196628/cwiczenia/podglad/2/6799 

( II.4. Fonetyka – Zestaw 6 – Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne cz. 1 ) 

 

 

21.04.2020 (wtorek) 

W-F 

Utrwalamy zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Proszę zapoznać się  zasadami udzielania pierwszej pomocy zaprezentowanymi na filmiku o 

linku: https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo i  następnie wykonaj prawidłową  

symulację masażu serca i  sztucznego oddychania. Powodzenia! 

 

Język angielski gr. 1 

Subject: Czas past simple czasowników regularnych – użycie, dodawanie końcówki –ed. 

Podręcznik strona 92.  

Dziś ponownie będziemy uczyć się o czasie past simple, jego użyciu, tworzeniu tego czasu od 

czasowników regularnych i budowaniu zdań twierdzących. Używałeś już tego czasu stosując 

czasownik was / were czyli był, była, było itd. Zaczynamy. 

I. Powinieneś zapamiętać, że czas past simple opisuje czynności, które zostały 

wykonane w określonym momencie w przeszłości. Popatrz na grafikę poniżej.  

 

 

 

 

 

 

https://app.wsipnet.pl/sc-196628/cwiczenia/podglad/2/6799
https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo


 

 

Mamy tu przykład dzieci, które mówią:  

We played tennis yesterday aftornoon. (My zagraliśmy w tenisa wczoraj po południu.)  

Jest to czynność, która wydarzyła się w przeszłości: We played tennis … .  (My zagraliśmy w 

tenisa … .). 

Mamy również podany dokładny czas, kiedy się wydarzyła: … yesterday afternoon. (… 

wczoraj po południu.)  

W czasie past simple ważne jest żeby powiedzieć kiedy coś się wydarzyło. Stosuje się wtedy 

tzw. określenia czasu. Typowe określenia dla czasu past simple to: 

- yesterday – wczoraj,  

- a week / month / year ago – tydzień / miesiąc / rok temu 

- last weekend / Christmas / holidays / Sunday / year … - ubiegłego weekendu / świąt Bożego 

Narodzenia / wakacji / niedzieli / roku … 

Żeby zbudować zdanie w czasie przeszłym trzymamy się poniższego wzoru: 

Podmiot + czasownik w formie past simple (–ed) + reszta zdania z określonym czasem.  

Na przykład: I watched a fantastic film last weekend. (Obejrzałam fantastyczny film w 

weekend.) 

Jak, w takim razie, tworzyć czas past simple od czasowników? Zapamiętaj, czasowniki w tym 

czasie dzielą się na regularne i nieregularne. Dziś zajmiemy się tymi pierwszymi. Popatrz:  

 

 

Aby utworzyć czas past simple czasowników 

regularnych należy, najczęściej, dodać po prostu 

końcówkę –ed do bezokolicznika. Zauważ, że 

utworzony czasownik ma taką samą formę w 

każdej osobie.   

 

 

II. Wykonaj teraz zad. 2 w zeszycie. Przeczytaj zdania, spójrz na czasownik podany 

w nawiasie, zamień go na czas przeszły, czyli dodaj końcówkę –ed, i wstaw go w 

zdanie. Po zakończeniu pisania, przeczytaj zdania jeszcze raz i zaznacz te, które są 

prawdziwe dla Ciebie. Na przykład: 

1. I listened to music yesterday. (Słuchałam muzyki wczoraj.)  ✓ 

2. …  

 



III. Tak jak napisałam czas past simple czasowników regularnych tworzymy 

NAJCZĘŚCIEJ dodając końcówkę –ed do bezokolicznika. Ale nie zawsze. 

Popatrz na tabelkę. Zawarte są w niej zasady. Zapamiętaj je.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Wykonaj teraz zad.3. Podane czasowniki zamień na czas przeszły stosując zasady 

z tabelki. Na przykład: 

1 dance – danced 

2 arrive - arrived 

 

V. Zapamiętaj dzisiejsze zasady i formy przeszłe czasowników wprowadzonych na 

dzisiejszej lekcji.  

 

Zajęcia świetlicowe 

Temat: Światowy Dzień Ziemi. 

Obejrzyj filmy edukacyjne „Lekcja ekologii” 

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew  

https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA  

 

Język angielski gr.2 

Subject: Czas past simple czasowników regularnych – użycie, dodawanie końcówki –ed. 

Podręcznik strona 92.  

Dziś znowu będziemy uczyć się o czasie past simple, jego użyciu, tworzeniu tego czasu od 

czasowników regularnych i budowaniu zdań twierdzących. Używałeś już tego czasu stosując 

czasownik was / were czyli był, była, było itd. Zaczynamy. 

I. Powinieneś zapamiętać, że czas past simple opisuje czynności, które zostały 

wykonane w określonym momencie w przeszłości. Popatrz na grafikę poniżej.  

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew
https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA


 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy tu przykład dzieci, które mówią:  

We played tennis yesterday aftornoon. (My zagraliśmy w tenisa wczoraj po południu.)  

Jest to czynność, która wydarzyła się w przeszłości: We played tennis … .  (My zagraliśmy w 

tenisa … .). 

Mamy również podany dokładny czas, kiedy się wydarzyła: … yesterday afternoon. (… 

wczoraj po południu.)  

W czasie past simple ważne jest żeby powiedzieć kiedy coś się wydarzyło. Stosuje się wtedy 

tzw. określenia czasu. Typowe określenia dla czasu past simple to: 

- yesterday – wczoraj,  

- a week / month / year ago – tydzień / miesiąc / rok temu 

- last weekend / Christmas / holidays / Sunday / year … - ubiegłego weekendu / świąt Bożego 

Narodzenia / wakacji / niedzieli / roku … 

Żeby zbudować zdanie w czasie przeszłym trzymamy się poniższego wzoru: 

Podmiot + czasownik w formie past simple (–ed) + reszta zdania z określonym czasem.  

Na przykład: I watched a fantastic film last weekend. (Oglądałam fantastyczny film w 

weekend.) 

Jak, w takim razie, tworzyć czas past simple od czasowników? Tak więc zapamiętaj, że 

czasowniki dzielą się na regularne i nieregularne. Dziś zajmiemy się tymi pierwszymi. 

Popatrz:  

 

 

Aby utworzyć czas past simple czasowników 

regularnych należy, najczęściej, dodać po prostu 

końcówkę –ed do bezokolicznika. Zauważ, że 

utworzony czasownik ma taką samą formę w 

każdej osobie.   



II. Wykonaj teraz zad. 2 w zeszycie. Przeczytaj zdania, spójrz na czasownik podany 

w nawiasie, zamień go na czas przeszły, czyli dodaj końcówkę –ed, i wstaw go w 

zdanie. Po zakończeniu pisania, przeczytaj zdania jeszcze raz i zaznacz te, które są 

prawdziwe dla Ciebie. Na przykład: 

3. I listened to music yesterday. (Słuchałam muzyki wczoraj.)  ✓ 

4. …  

 

III. Tak jak napisałam czas past simple czasowników regularnych tworzymy 

NAJCZĘŚCIEJ dodając końcówkę –ed do bezokolicznika. Ale nie zawsze. 

Popatrz na tabelkę. Zawarte są w niej zasady. Zapamiętaj je.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Wykonaj teraz zad.3. Podane czasowniki zamień na czas przeszły stosując zasady 

z tabelki. Na przykład: 

1 dance – danced 

2 arrive - arrived 

V. Zapamiętaj dzisiejsze zasady i formy przeszłe czasowników wprowadzonych na 

dzisiejszej lekcji.  

 

Informatyka gr.1 

Temat: Spacer duszka nad jeziorem. 

Uczniowie pracują w oparciu o materiał udostępniony na stronie https://epodreczniki.pl 

 

Język polski 

Temat: „Odgłosy świata”. Jan Twardowski „Klasówka z religii”. 

Podręcznik: „Słowa z uśmiechem” str.240 lub platforma wsipnet: 

https://app.wsipnet.pl/sc-196628/podreczniki/strona/147803 

Ćw. 1, 2, 4 str. 241 wykonujemy w zeszycie lub na platformie. 

https://epodreczniki.pl/
https://app.wsipnet.pl/sc-196628/podreczniki/strona/147803


Powtórz i zapisz w zeszycie definicję wyrazów dźwiękonaśladowczych (str. 242) 

Praca domowa: Zestaw 10 – udostępniony na platformie. 

Dla chętnych: Zadanie projektowe str.242 (forma dowolna, np. prezentacja multimedialna lub 

zdjęcia rysunków przesłane na pocztę elektroniczną.) 

 

Matematyka 

c.d. 

Temat: Obliczanie rzeczywistej odległości w terenie na podstawie mapy. ( temat na 2 

jednostki lekcyjne). 

Wykorzystując materiał na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/co-to-jest-skala-obliczanie-dlugosci-odcinkow-w-skali/D17oK7GIl  

oraz po zapoznaniu się ze sposobami obliczeń długości odcinka w terenie  w przykładzie                    

z zadania 9 str.260, proszę w zeszycie rozwiązać zadania 10,11,12 z tej samej strony. W celu 

sprawdzenia się wykonaj również zestaw ćwiczeniowy na stronie: 

https://szaloneliczby.pl/obliczanie-odleglosci-w-rzeczywistosci/ 

 

Plastyka 

Temat: Dlaczego antyczne kolumny, łuki, kopuły podobają się i inspirują architektów do dziś? 

 

1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku 23. Okiem architekta (s. 70-76). Przeczytaj go 

dokładnie, obejrzyj zaprezentowane ilustracje i odczytaj podpisy pod nimi. Zwróć uwagę na 

okres trwania antyku w sztuce, a także na to o jakich kulturach antycznych w nim mowa 

(starożytny Rzym i Grecja). Przeczytaj informacje dotyczące ustroju tych państw, ich 

wierzeń. Musisz mieć świadomość, jak istotny był to okres w dziejach, to właśnie wtedy 

rozwinęła się demokracja, miały miejsce pierwsze igrzyska olimpijskie, powstał teatr, 

rozwinęła się filozofia, inne dziedziny, z których dorobku korzystamy do dziś. Jednak 

przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań będzie sztuka, a szczegółowo – architektura 

tamtego okresu. 

 Zwróć uwagę na ilustracje dwóch słynnych budowli: Partenonu (V w p.n.e.) w Grecji 

i Panteonu (II w n.e.) w Rzymie (jedynie portyk [wejście] przypomina front świątyni 

greckiej, ale tuż za nim znajduje się rotunda – budowla na planie koła – którą przykrywa 

kopuła z okularem [otworem] – półkolisty dach). Zapamiętaj ich nazwy. Nie myl też 

Partenonu z Akropolem (wzgórze w Atenach, na którym znajduje się kilka budowli, m.in. 

Partenon).  

 Teraz przyjrzyj się (s.72) trzem antycznym porządkom architektonicznym 

(dorycki, joński i koryncki). Zwróć uwagę na budowę każdej z kolumn. A następnie 

przyjrzyj się współczesnym budowlom (s. 73), w których możemy znaleźć wyraźne inspirację 

Partenonem (świątynią Ateny) i Panteonem (świątynią wszystkich bogów).  

https://epodreczniki.pl/a/co-to-jest-skala-obliczanie-dlugosci-odcinkow-w-skali/D17oK7GIl
https://szaloneliczby.pl/obliczanie-odleglosci-w-rzeczywistosci/


 Zauważ, że kolumny mogą też przybrać postać kobiecą – są to tzw. kariatydy (s. 74). 

Przyjrzyj się kariatydom w Erechtejonie (budowla znajdująca się na ateńskim Akropolu) oraz 

ich współczesnej realizacji – kariatydy gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie.  

 Jednak najważniejszym osiągnięciem, które zasługujemy Rzymianom, była 

konstrukcja łuku. Dzięki niemu możliwa była budowa akweduktów (nadziemnych kanałów 

wodociągowych doprowadzających wodę do miast), a także łuków triumfalnych (rodzaj 

bramy upamiętniającej doniosłe czyny cesarza-dowódcy). Dzięki konstrukcji składającej się z 

szeregu łuków (arkad) możliwa była budowa Koloseum (amfiteatr Flawiuszów). 

Akwedukt Pont du Gard we Francji (obecnie)      Koloseum w Rzymie 
3. Na podstawie powyższej notki stwórz krótką notatkę w zeszycie, w której znajdą się 

pojęcia zapisane przeze mnie pogrubioną czcionką. 

4. Obejrzyj (nawet wyrywkowo) pokazy mody z poniższych linków i zapisz, w jakich 

miejscach się odbywają, a także jakie starożytne budowle można na nich zauważyć. 

Następnie znajdź inspiracje antykiem w pokazie domu mody Dolce&Gabana (strój, makijaż, 

fryzura). Zapisz swoje spostrzeżenia w zeszycie. Prawidłową odp. otrzymasz za tydzień. 

Pokaz mody Dolce&Gabbana Alta Moda, Valley of the Temples, July 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=FW0DSGxs8WA&t=1047s 

Pokaz mody Fendi Haute Couture Fall/Winter 2019-2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=OsONZxkDRg8 

PRACA PLASTYCZNA 

Na podstawie rysunku ze s. 72 z podręcznika wyrzeźb z plasteliny/modeliny (kolor nie ma 

znaczenia, możesz zmieszać kilka różnych) kolumnę w jednym (wybranym przez siebie) 

porządku architektonicznym (ok. 10-15 cm wysokości) . W razie braku tego materiału, 

posłuż się masą solną (przepisy znajdziesz w Internecie). Na jej wykonanie masz dwa 

tygodnie. Pracę prześlij do 5.05. na e-mail: emie@poczta.fm (temat: „plastyka kl. VA 

21.04”). Pamiętaj! Podpisuj pracę, zanim zrobisz jej zdjęcie!!! 

 
 

 

22.04.2020 (środa) 

Historia 

Temat: Reformy Kazimierza Odnowiciela. Panowanie Bolesława Śmiałego. 

Podręcznik str. 177-178. 

 

Zapamiętaj: 

Państwo polskie przy wsparciu cesarza odbudował Kazimierz Odnowiciel. Pod jego władzą 

znalazły się: Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze oraz Śląsk. Przywrócił też na ziemiach 

https://www.youtube.com/watch?v=FW0DSGxs8WA&t=1047s
https://www.youtube.com/watch?v=OsONZxkDRg8
mailto:emie@poczta.fm


polskich chrześcijaństwo. Bolesław Śmiały /najstarszy syn Kazimierza Odnowiciela/ 

prowadził aktywną politykę międzynarodową i dążył do wzmocnienia swojej władzy ,czego 

przejawem była koronacja królewska w 1076r. 

Przeciwko Bolesławowi Śmiałemu wybuchł bunt, który król próbował stłumić, skazując na 

śmierć biskupa krakowskiego Stanisława. Nie osiągnął celu , wskutek czego w 1079r.został 

zmuszony do ucieczki z kraju. 

 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- 1039r. - powrót do kraju Kazimierza Odnowiciela. 

- 1076r.- koronacja Bolesława Śmiałego. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 4,5,6 str.96. 

Odpowiedz pisemnie na pytanie: 

Który z potomków Bolesława Chrobrego : Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel czy Bolesław 

Śmiały, ma Twoim zdaniem największe zasługi w pokonaniu kryzysu państwa polskiego w 

XI wieku. Uzasadnij swoją odpowiedź.Praca na ocenę do 24.04.2020r.Wyślij na adres: 

h.jeczelewska.gimraj@gmail.com 

 

Geografia 

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej. 

I. Odpowiedzi do zadań powtórzeniowych z poprzedniej lekcji( z 15.04.2020r) prześlij na mój 

adres e-mail bozena282@interia.pl Termin wykonania - 23.04.2020. Nie przepisuj całych 

zadań, wystarczy nazwa strefy, wyrazy wykreślone itp. 

Temat o lasach znajdziesz w podręczniku na str. 113 – 119, po jego przeczytaniu i 

skorzystaniu z informacji z  https://www.youtube.com/watch?v=X_BahYuAmKU  

(polecam!) 

uzupełnij ćwiczenia str. 68 – 71. 

Zwróć szczególną uwagę na to, że: 

1. Lasy równikowe występują na obszarze strefy klimatów równikowych, czyli strefy 

gdzie przez 12 miesięcy w roku temperatura nie spada poniżej 25
0
 C i codziennie 

padają deszcze zenitalne. Jest więc gorąco, wilgotno i parno. W tych warunkach 

roślinność jest bujna, gęsta i zielona przez cały rok. Występują tam tylko rośliny 

liściaste. Charakterystyczne dla tych lasów są epifity, są nimi np. hodowane u nas w  

domach storczyki. 

Epifit - roślina rosnąca na powierzchni innej rośliny, w szczelinach jej kory lub 

w rozgałęzieniach, czerpiąca wodę wprost z powietrza lub opadów deszczu. 

 

2. Las strefy umiarkowanej znasz z własnych obserwacji i byłaś (-eś) w nim 

wielokrotnie. Tego typu lasy występują w Polsce, a w nich znane Ci rośliny i  

zwierzęta z poszczególnych pięter. 

 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: co to jest epifit oraz po 5 przykładowych gatunków 

roślin i zwierząt z lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej. 

 

 

https://poczta.wp.pl/k/
mailto:bozena282@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=X_BahYuAmKU


Język polski 

Temat: Głoski dobrze słyszę, litery trafnie piszę. Pisownia głosek dźwięcznych i           

bezdźwięcznych.   

( temat na 2 godziny lekcyjne) 

Zeszyt ćwiczeń str.99 ćwiczenia od 1 do 10. 

Zwróć uwagę na różnice w pisowni i w wymowie głosek dźwięcznych. 

Wyrazy pokrewne, to wyrazy o podobnej budowie, np. główka – głowa.  

 

Zajęcia świetlicowe 

Temat: Światowy Dzień Ziemi. 

Obejrzyj filmy edukacyjne „Lekcja ekologii” 

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew  

https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA  

 

Matematyka 

Temat : Obliczanie skali mapy.( temat na 2 jednostki lekcyjne). 

Po zapoznaniu się z materiałem i przykładami na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/dlugosc-odcinka-w-skali/DLQAVHZQE 

wykonaj ćwiczenie 8 i 12 na platformie oraz w zeszycie zadanie 13 str.261 i  zad. 14,15,16,17 

str.262 w podręczniku. 

 

Język angielski gr.2 

Subject: Użycie czasowników regularnych w zdaniach. 

Podręcznik str. 92. 

Dziś wykonasz kilka zadań na utrwalenie zasad dodawania końcówki –ed do czasowników 

regularnych w czasie past simple i stosowanie ich w zdaniach.  

I. Na początku wykonaj zad. 4. Przeczytaj tekst o Karolu Wojtyle i wstaw do niego 

trzy z sześciu podanych czasowników w ramce.  

II. Wykonaj zad. 5. Napisz w zeszycie zdania o tym co Ben robił wczoraj. Zastosuj 

poprawny szyk zdania i utwórz poprawnie czas past simple.  

III. Wykonaj zad. extra steps. Napisz w zeszycie 6 zdań o tym co Ty i Twoja rodzina 

zrobiliście w ubiegły weekend. Użyj czasowników watch, study, tidy, play, listen, 

help.   

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew
https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA
https://epodreczniki.pl/a/dlugosc-odcinka-w-skali/DLQAVHZQE


Muzyka 

Temat: Głos w różnych barwach. Podstawowe głosy ludzkie: sopran, alt, tenor, bas. Głos 

biały w muzyce ludowej. 

 

Notatka (przepisz do zeszytu) 

 

Podstawowy podział głosów: 

-sopran - wysoki głos żeński, 

- alt - niski głos żeński, 

- tenor - wysoki głos męski, 

- bas - niski głos męski, 

- głos biały - głos nieszkolony, brzmiący naturalnie. 

 

Zaloguj się na epodręczniki , przeczytaj wiadomości i wykonaj zadania. Termin realizacji 

29.04.2020 r. 


