
KLASA VIB 

20.04.2020 

RELIGIA 

Temat: Najnowsza historia Kościoła w Polsce 

1. Przeczytaj opis tematu: 

Jak wiesz z poprzednich lekcji, w czasach kiedy Polski nie było na mapach, Kościół 

podtrzymywał w ludziach świadomość narodową. Także po pokończeniu II Wojny 

Światowej, w okresie PRL, środowiska katolickie, szczególnie niektórzy biskupi i kapłani, 

stali na straży ludzkiej godności i inspirowali do walki o prawa każdego człowieka. 

2. Przeczytaj w podręczniku z tematu 38 „Najnowsza historia Kościoła w Polsce” 2 akapity: 

Wierność Chrystusowi drogowskazem właściwych wyborów (str. 121) oraz 

Charakterystyka Kościoła we współczesnej Polsce (str. 122) 

3. Wykonaj w zeszycie polecenie nr 1: Wskaż osoby które w szczególny sposób zasłużyły 

się dla współczesnego Kościoła w Polsce. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Zastosowanie czasownika ‘will’ w  składaniu obietnic, propozycji oraz informowaniu o 

podjętych decyzjach. 

 

Podręcznik str. 80. 

I. Spójrz na ilustracje w zadaniu 1. Przedstawiają one trzy sytuacje, w których będziemy 

stosować czasownik will: 

   

1. a decision (decyzja, podjęta spontanicznie, w tej chwili) 

2. a promise (obietnica) 

3. an offer (oferta, propozycja) 

 

 

a) Na tym obrazku chłopiec mówi 

‘I’ll help you!’ czyli ‘Pomogę ci!’ 

Czasownik will jest tu zastosowany w 

propozycji składanej innej osobie. 

 
 

 

b) Na tym obrazku widzimy 

chłopaka, który decyduje się co zje. 

Mówi ‘I’ll have a sandwich’ czyli ‘Zjem 

kanapkę.’ I won’t have a drink’ czyli 

‘Nie wypiję napoju.’ Zapewne 

zdecydował się na to spontanicznie, teraz. 

 

 

 



 

c) Na ostatnim obrazku widzimy 

chłopca, który żegna się z rodzicami. 

Składa on im obietnicę: ‘I’ll send you a 

postcard!’ czyli ‘Wyślę wam pocztówkę.’ 

 

 

Notatka do zeszytu: 

Czasownik will  jest formą czasu przyszłego prostego czyli czasu Future Simple. Stosujemy go 

gdy coś proponujemy, postanawiamy i obiecujemy. Używany jest on również do tzw. future 

actions czyli czynności, które wydarzą się na pewno w przyszłości. Budowa zdań z czasownikiem 

will wygląda następująco: 

 

Podmiot + will + bezokolicznik + reszta zdania. 

Na przykład: 

1) I’ll go for a walk. (Pójdę na spacer.) 

2) We’ll do this exercise together. (Zrobimy to zadanie razem.) 

3) I’ll never forget you. (Nigdy cię nie zapomnę.) 

 

Czasownik will najczęściej występuje w formie skróconej czyli do podmiotu dołącza się will 

skracając je. Na przykład: 

1) I will = I’ll 

2) You will = You’ll 

3) She will = She’ll 

4) They will = They’ll 

5) Itd… 

6)  

Budowa zdań przeczących wygląda następująco: 

 

Podmiot + will not (won’t) + bezokolicznik + reszta zdania. 

Na przykład: 

1) They will not (won’t) go with us. (Oni nie pójdą z nami.) 

2) My mum won’t buy me this game. (Moja mama nie kupi mi tej gry.) 

3) I won’t show you my homework. (Nie pokaże ci mojej pracy domowej.) 

 

II. Spójrz na zadanie 2. Przeczytaj zdania w punktach 1-5. Następnie dopasuj propozycje z 

punktów a-e. To zadanie wykonaj ustnie. Na przykład: 

 

1. I can’t afford this book. (Nie mogę pozwolić sobie na tę książkę.) ------- I’ll lend you some 

money. (Pożyczę ci trochę pieniędzy.) 

 

III. W zadaniu trzecim zastanów się co byś zaoferował w każdej sytuacji. Ułóż zdania. Na 

przykład: 

 

1. I can’t do my homework. (Nie umiem odrobić mojej pracy domowej.) ------ I’ll help you. 

(Pomogę ci.) 

 



IV. W zadaniu 4 przeczytaj dialog. Uzupełnij go formą I will lub I won’t i czasownikiem 

podanym w nawiasie. Następnie posłuchaj nagrania z zadania 5 i przećwicz czytanie 

tekstu. 

- scarves – szaliki 

- forget – zapomnieć 

- promise – obiecać 

 

V. Wykonaj zadanie extra steps. Napisz w zeszycie trzy zdania, w których obiecasz coś 

swojemu koledze/koleżance. Użyj formy I’ll oraz I won’t. Na przykład: 

 

I’ll text you this evening. I won’t forget! (Napiszę do ciebie dziś wieczorem. Nie zapomnę.) 

 

VI. Przeanalizuj notatkę i zadania jeszcze raz i postaraj się zapamiętać jak najwięcej.  

 

WF 

Temat: Leżenie przewrotne i przerzutne. 

Pamiętaj aby ćwiczenia wykonywać w bezpiecznym miejscu (nie na łóżku). 

Przed wykonaniem ćwiczenia koniecznie wykonaj ćwiczenia rozciągające. 

https://www.youtube.com/watch?v=wuz3N3wCNpE  

https://www.youtube.com/watch?v=HW7GXH5VMfM  

 

BIOLOGIA 

Temat: Różnorodność gadów w Polsce. Znaczenie gadów w przyrodzie i gospodarce człowieka. 

Wiadomości dotyczące tego tematu znajdują się w podręczniku na str.109 – 112. 

Przeczytaj temat, a następnie napisz w zeszycie po dwa przykłady pozytywnego i negatywnego 

znaczenia gadów . 

Na str.110-111 masz zamieszczone ilustracje przedstawiające różne gatunki gadów żyjących w 

Polsce. Obejrzyj rysunki, przeczytaj opisy. 

Na podstawie tych wiadomości postaraj się wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń ze str. 46-47 od 

3- 5. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wuz3N3wCNpE
https://www.youtube.com/watch?v=HW7GXH5VMfM


JEZYK POLSKI 

PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA 2020 R.; WTOREK, 21 KWIETNIA 2020 R. (2h lekcyjne) 

 

Temat: „Osobę, którą lubił, poślubił…”. Zdanie podrzędne przydawkowe. 

 

1. Przyjrzyj się ilustracji po lewej stronie, przedstawia ona    Kupidyna*.    

            Zastanów się czego jest alegorią? 

 

         *Kupidyn (także Kupido, Amor, łac. Cupido ‘pragnienie’,  

          ‘pożądanie’,  Amor ‘miłość’, gr. Ἔρως Érōs) – w mitologii rzymskiej   

           bóg i uosobienie miłości. 

 

2. Zastanów się, jakie rozróżniamy rodzaje miłości? Teraz przypomnij  

            sobie utwory, w których pojawiły się wątki miłosne. Może w  

            aktualnie czytanej lekturze taki odnajdujesz? 

 

3. Dziś będziesz poznawał pierwszy rodzaj zdań podrzędnie złożonych. Ale zanim dowiesz się 

szczegółów, postaraj się utworzyć zdania złożone, uzupełniając zdania z zad. 1. ze s. 165 z 

podręcznika do nauki o języku i ortografii. 

 

4. Teraz wykonaj zadanie 2. ze s. 165. Po wykonaniu zadania koniecznie sprawdź poprawność 

jego wykonania z wzorem poniżej. Skoryguj błędy! 

 

Zadanie 2./ s. 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jak już zdążyłeś zauważyć w poprzednim zadaniu, będziemy dziś nawiązywali do wiedzy o 

częściach zdania. Jest w nim mowa o przydawce (określa rzeczownik w zdaniu). Będziemy dziś 

poznawali zdanie podrzędne przydawkowe. Właśnie w takim typie zdań podrzędnie złożonych 

zdanie podrzędne (odpowiadające na pytanie) określa rzeczownik (zazwyczaj) ze zdania 

nadrzędnego (zadającego pytanie) i pełni funkcję przydawki. Dobrze przeanalizuj zadanie 2./s. 

165, a sam zauważysz, że zawsze występuje taka sama prawidłowość. 

 

6. Teraz postaraj się samodzielnie wykonać w zeszycie zadanie 3. ze s. 166. W tym celu musisz 

wyodrębnić wypowiedzenia składowe w zdaniu, wskazać wyraz w zdaniu nadrzędnym, który jest 

określany przez zdanie podrzędne (jak w zadaniu poprzednim). Następnie zadać pytanie o zdanie 

podrzędne. Teraz sprawdź poprawność wykonania zadania. 

 

 



Zadanie 3./ s. 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Przeczytaj zawartość ramki Zapamiętaj! ze s. 166. Sporządź z niej notatkę do zeszytu. Zwróć 

uwagę na to, co określa zdanie podrzędne przydawkowe, na jakie pytania odpowiada, jak 

rysujemy wykres takiego zdania. Przyjrzyj się także wykresowi zdania tzw. wtrąconego (gdy 

zdanie podrzędne jest wplecione w treść zdania nadrzędnego – zawsze wydzielamy je 

przecinkami).  

 

8. Wykonaj zadanie 4. ze s. 166-167. Prawidłowa odpowiedź: Parys i Helena. Następnie zapisz 

dowolne zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym z tego zadania i sporządź jego wykres wg 

poniższego wzoru. 

WZÓR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATYKA 

Temat: Własności trójkątów. 

 

1. Zapiszcie w zeszycie znaną już Wam własność trójkąta: Suma długości dwóch dowolnych 

boków trójkąta jest  większa od  długości  trzeciego boku. 

 

2. Zastosujcie ją do wykonania zad.7 s.278 ( z podręcznika). 

 

3. Do zeszytu zanotujcie jeszcze jedną znaną wszystkim własność: Suma miar kątów trójkąta 

 jest równa 180
0
. 

 

4.Wykorzystajcie ją do rozwiązania zadań 8 i 9 ze s.278 (z podręcznika). Oczywiście zadania   

   wykonajcie w zeszycie. 

 

INFORMATYKA GR. 2 

Temat: Akademia matematyki. 

Uczniowie pracują zgodnie z poleceniami z podręczniki str. 111-113, następnie wykonują zadanie 

1 str. 113.  

Przypominam o materiale udostępnionym na stronie https://epodreczniki.pl - Tworzenie wykresu 

na podstawie kilku serii danych. 

 

21.04.2020 

MUZYKA 

Temat: Mistrzowie instrumentów. 

Przeczytaj wiadomości o Niccolo Paganinim - podręcznik str. 105 

I. Wyjaśnij i zapisz w zeszycie pojęcie wirtuoz  

Mistrzowie instrumentów: 

1. Agnieszka Duczmal (ur. 1946) – polska dyrygentka, założycielka Orkiestry Kameralnej 

Polskiego Radia Amadeus. Powiedziała kiedyś: „Moje postanowienie, by zostać dyrygentem, 

zrodziło się, gdy miałam osiem lat. Wtedy uznałam, że orkiestra to najcudowniejszy muzyczny 

instrument”. 

2. Jimi Hendrix (1942 – 1970) – amerykański gitarzysta, który wpłynął na dalsze losy muzyki 

rockowej, wprowadzając szereg wirtuozowskich innowacji. Zyskał rzesze naśladowców, można 

powiedzieć, że zrewolucjonizował technikę gry na gitarze. 

3. Anne-Sophie Mutter (ur. 1963) – niemiecka skrzypaczka, koncertująca na całym świecie, także 

w Polsce, np. na Wielkanocnym Festiwalu Beethovenowskim w 2018 roku, na którym obecny był 

także Kristian Zimerman. Specjalnie dla tej wielkiej artystki komponowali polscy wybitni twórcy, 

m.in. Witold Lutosławski (Łańcuch II) czy Krzysztof Penderecki (II Koncert skrzypcowy). 

 

https://epodreczniki.pl/


II. Zapisz imiona i nazwiska mistrzów przedstawionych na ilustracjach w podręczniku na s. 108. 

Większość została tak ujęta, że dopisanie nazw instrumentów, których byli wirtuozami nie 

powinno ci sprawić trudności. 

 

A.V. ..................................................................................wirtuoz ..................................................... 

J.S.B. .................................................................................wirtuoz ..................................................... 

I.J.P. ...................................................................................wirtuoz .................................................... 

F.Ch....................................................................................wirtuoz ..................................................... 

 

MATEMATYKA 

Temat: Własności trójkątów-zadania. 

 

1. Przypominam i zanotujcie w zeszycie : 

 

    Ze względu na miary kątów rozróżniamy trójkąty: 

- ostrokątny - ma wszyskie kąty ostre ( mniejsze niż 90
0
); 

- prostokątny - ma jeden kąt prosty (90
0
); 

- rozwartokątny -  ma jeden kąt rozwarty ( większy niż 90
0 

 i mniejszy niż 180
0
). 

 

oraz 

     Ze względu na długości boków wyróżniamy trójkąty: 

- różnoboczny - każdy bok ma inną długość; 

- równoramienny – przynajmniej dwa boki są równej długości; 

- równoboczny – wszystkie boki są równej długości. 

 

2. Stosując tę wiedzę rozwiążcie zad.6 i 10 z podręcznika ze s.278. Proszę zanotowć w zeszytach. 

 

 

JĘZYK POLSKI (LEKCJA PIERWSZA) 

Kontynuacja tematu z poniedziałku. 

 

JĘZYK POLSKI (LEKCJA DRUGA) 

WTOREK, 21 KWIETNIA 2020 R.; i CZWARTEK 23 KWIETNIA 2020 R. (2h lekcyjne) 

 

Temat: „Co o tym sądzisz? Jakie masz zdanie? Zróbmy wstępne rozpoznanie”. Zdania 

dopełnieniowe. 

 

1. Na poprzednich zajęciach poznałeś pierwszy typ zdań złożonych podrzędnie – zdania 

przydawkowe. Dziś poznasz kolejny rodzaj, który, jak w poprzednim przypadku, ściśle wiąże się z 

wiedzą z zakresu znajomości części zdania. Dziś przypomnimy sobie informacje o dopełnieniu. W 

tym celu obejrzyj relację pewnego wydarzenia sportowego, wchodząc w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2ZFSrz8 

W trakcie oglądania Halowych Mistrzostw Świata w Birnigham (2018 r.) zwróć uwagę na 

wypowiedzi komentatorów, w których wyrażają oni swoje opinie w formie zdań złożonych. 

Postaraj się zanotować kilka z nich. Zapisz podobne własnymi słowami, np.: 

https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2ZFSrz8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zwróć uwagę na konstrukcję powyższych zdań. Zdania podrzędne odpowiadają na pytania 

przypadków i są określeniem czasownika ze zdania nadrzędnego. Tak jak dopełnienia w zdaniu 

pojedynczym. 

 

3. Dokończ przysłowia z zadania 1. ze s. 168 z podręcznika. Dokonaj analizy na wzór 

powyższej. 

Prawidłowe rozwiązanie: 

 

 

 

 

 

4. Wykonaj ustnie zadanie 2. ze s. 168. Sprawdź się! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Przeczytaj treść ramki Zapamiętaj! ze s. 169 o zdaniu podrzędnym dopełnieniowym. Sporządź 

notatkę w zeszycie! Podaj w niej informacje na wzór notatki z poprzedniego tematu o zd. 

przydawkowym. 

6. Spójrz na zdania pojedyncze z zadania 5. ze s. 170 i wskaż w nich dopełnienia, następnie 

przekształć je w wypowiedzenia podrzędnie złożone ze zdaniem podrzędnym dopełnieniowym. 

WZÓR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Zadania utrwalające użycie czasownika will.  

 

I. Przypomnij sobie wiadomości o czasowniku will i wykonaj ćwiczenie 4, 5, 6 str. 34 w 

zeszycie ćwiczeń. Następnie kliknij na podane linki i wykonaj dwa zadania 

interaktywne.  

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/01?cc=pl&selLanguage=pl 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/02?cc=pl&selLanguage=pl 

 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

Sprawy bieżące klasy – zdalne nauczanie, konsultacje.  

 

TECHNIKA  

Temat: Urządzenia grzewcze c.d. 

1. Budowa i zasada działania: 

 kuchenki mikrofalowej 

 kuchenki indukcyjnej 

 parowaru 

ZADANIE DO WYKONANIA  

Przeczytaj dalszą cześć tematu  z podręcznika str. 232-234. Zapoznaj się z budową i                     

zasadami  działania: kuchenki mikrofalowej, kuchenki indukcyjnej, parowaru. 

 

W zeszycie przedmiotowym: 

-  zapisz temat lekcji i  pkt.1   

- na podstawie podręcznika oraz informacji internetowych opisz wybrane przez siebie  urządzenie 

grzewcze (zwróć uwagę na budowę, zasady działania  oraz zalety i wady użytkowania  wybranego 

urządzenia). 

 

Zachęcam do  zapoznania się  z prezentacją  - URZADZENIA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO:    

https://slideplayer.pl/slide/433854/  

https://prezi.com/dxeewogze86p/lodowka-prezentacja-na-zajecia-techniczne/ 

 

Uwaga ! Przypominam o zadanej pracy domowej . Zadanie należało przesłać do 09.04.2020r.  na  

adres e-mail : technika.rajgrod@gmail.com (informacja podana podczas zajęć 07.04.2020r.)  

 

 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/01?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/02?cc=pl&selLanguage=pl
https://slideplayer.pl/slide/433854/
https://prezi.com/dxeewogze86p/lodowka-prezentacja-na-zajecia-techniczne/
mailto:technika.rajgrod@gmail.com


22.04.2020 

WF 

Temat: Przewrót w przód. 

Pamiętaj aby ćwiczenia wykonywać w bezpiecznym miejscu (nie na łóżku). 

Przed wykonaniem ćwiczenia koniecznie wykonaj ćwiczenia rozciągające. 

https://www.youtube.com/watch?v=JaW0tUrLYFc 

 

MATEMATYKA 

Temat: Własności czworokątów. 

 

1. Przypominam własność, którą proszę zapisać w zeszycie: 

 

        Suma miar kątów każdego czworokąta jest równa 360
0 

. 

 

2. Rozwiążcie z podręcznika zad.16 i 17 ze s.280 ( zanotujcie w zeszytach). 

 
 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Porównanie konstrukcji to be going to i czasownika will.  

 

I. Dziś porównamy użycie dwóch form czasu przyszłego, które poznałeś na ostatnich 

lekcjach. Przypomnisz sobie użycie oraz budowę zdań z konstrukcją to be going to oraz 

czasownikiem will czyli czasem Future Simple. Obejrzyj krótki film powtórzeniowy:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=oedCch0yIjk 
 

II. Wykonaj poniższe zadania i prześlij na mój adres email. Termin wykonania: 

24.04.2020. 

1. Uzupełnij poniższe zdania formą will lub be going to. 
 

a. Mary ________have a baby. 

b. Lucy and Tom ________ travel to Europe. 

c. We can’t go out because it ________ rain. 

d. If you are hungry I ______ prepare you a sandwich. 

e. Susan and Tony________ marry next year. 

f. Don’t worry. I ______ be there on time. 

g. Peter is not at home. I ______ call him to the office. 
 

2. Przekształć zdania na przeczenia.  
 

a. I will be able to arrive on time. 

b. Mary and Tom are going to have a baby. 

c. It will be sunny tomorrow. 

d. I am going to the cinema. 

e. I don’t feel well. I am going to go to bed early tonight. 

f. Lucy will make a sandwich for you. 

g. Laura will help me with my homework. 

https://www.youtube.com/watch?v=JaW0tUrLYFc
https://www.youtube.com/watch?v=oedCch0yIjk


 

3. Wybierz właściwą opcję. 

 

a. The sun will/is going to shine tomorrow. 

b. I am going to/will help Mary with the chores. 

c. She is not going to/won’t  have a baby. 

d. I’m really thirsty! I will/am going to have a glass of water. 

e. Oh no! We are going to/will be late for the exhibition. 

f. I think I am going to/will buy a car. 

g. Melinda will/is going to buy a new house next year. 
 

GEOGRAFIA 

Temat: Ćwiczenia utrwalające z działu: Gospodarka Europy. 

Odpowiedzi na poniższe zadania zapisz w zeszycie, i prześlij na mój adres bozena282@interia.pl – 

termin: 23.04. 2020r. 

29.04.2020 r. napiszecie test sprawdzający wasze wiadomości i umiejętności z tego działu. 

1. Na podstawie mapy ze s. 109 podaj przykłady wyrobów przemysłowych, które są produkowane 

w zakładach znajdujących się w wymienionych poniżej miastach Francji. 

 

A. Paryż –  

B. Lille –  

C. Lyon –  

D. Marsylia –  

2. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe.  

 

A. W strukturze produkcji przemysłowej we Francji najmniejszy udział ma produkcja artykułów 

spożywczych i napojów… 

B. Produkcja energii elektrycznej stanowi ponad ¼ całej produkcji przemysłowej Francji……. 

C. Zdecydowana większość francuskich pracowników jest zatrudniona w przemyśle……..… 

D. Usługi tworzą największą część całkowitej wartości dóbr i usług (PKB) wytworzonych we 

Francji……… 

3. Jakie znasz kraje Europy Południowej, w gospodarce których turystyka odgrywa ważną rolę 

(podaj 4 nazwy):  … 

Podaj po 2 przykłady: 

A. walorów przyrodniczych Europy Południowej: … 

B. walorów kulturowych Europy Południowej: ... 

 

mailto:bozena282@interia.pl

