
KLASA VI A 

11.05.2020 r. 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Mazur z przytupem miał wzięcie, kilka słów o akcencie”. Akcent wyrazowy       

i zdaniowy. ( 2 godziny lekcyjne) 

 

Podręcznik „Nauka o języku i ortografia” s. 18-21 

 

Zad.1 s. 18 – ustnie 

 

Zad. 2 s. 18 – pisemnie 

Podaj przykłady wyrazów, które przy przenoszeniu do następnej linii: 

- mogą być dzielone na kilka różnych sposobów: fi-gu-ro-wy, ho-łub-ca;  

- muszą być podzielone w miejscu stykania się dwóch jednakowych spółgłosek: pan-nie, pan- 

na;  

- nie mogą być dzielone: rytm, kto, ją  

 

Uczniowie zapisują do zeszytu wyjaśnienie pojęcia sylaba. Zapoznają się zasadami podziału 

wyrazów na sylaby. 

 

 Nie dzielimy:  

a) wyrazów jednosylabowych, np. jęk, wąs;  

b) połączeń literowych oznaczających jedną głoskę, np. dz, dź, dzi, dż, cz, sz, ch, rz;  

c) dwugłosek au, eu należących do jednej sylaby, np. astronau·ta, au·tor, eu·ropejski,  

ale: na·uka, Morfe·usz, słabe·usz, gdyż samogłoski te należą do różnych sylab;  

d) połączeń składających się kolejno: z litery oznaczającej spółgłoskę, litery i oznaczającej 

zmiękczenie tej spółgłoski oraz litery oznaczającej samogłoskę, np. dzie·ci, mia·sto, sie·dzieć, 

za·nie·sie, za·pię·ty.  

 

Inne zasady:  

a) grupę spółgłosek można w całości przenieść do następnego wiersza lub podzielić dowolnie, 

pamiętając jednak, że co najmniej jedna ze spółgłosek powinna znaleźć się w drugiej, 

przenoszonej części wyrazu, np. i·skra, is·kra, isk·ra, ale nie: iskr·a, war·stwa, wars·twa, 

warst·wa, ale nie: warstw·a;  

b) w obrębie grup spółgłoskowych, których nie dotyczą zasady morfologiczne zaleca się 

wybór takiego punktu podziału, aby grupa spółgłosek przenoszona do następnego wiersza 

mogła rozpoczynać jakiś polski wyraz, np. ocem·brować, ocemb·rować, ale nie: 

oce·mbrować, gdyż nie ma polskiego wyrazu rozpoczynającego się od grupy spółgłosek mbr.  

c) Obligatoryjnie dzielimy grupę spółgłoskową złożoną z dwu jednakowych liter, np. ar·ras, 

get·to, idyl·la, kłam·my, pan·na, Sybil·la, wil·la.  

[źródło: https://sjp.pwn.pl/zasady] 

 

Uczniowie czytają tekst z zadania 4., formułują wnioski, np.  
Najczęściej głośniej i wyraźniej wymawiamy drugą sylabę od końca. 

 

Zad.6 s. 20 – ustnie 

Uczniowie czytają wiadomości z ramki Zapamiętaj! s.20. 

Zeszyt ćwiczeń zad. 1, 2 s.11. 

https://sjp.pwn.pl/zasady


MATEMATYKA 

Temat: Pole i obwód trapezu – utrwalenie wiadomości. 

(temat na 2 jednostki lekcyjne). 

W celu przypomnienia wiadomości zapoznaj się z informacjami na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D122aJR0s  

oraz wykonaj w zeszycie ćwiczenia 3, 5, 6 i 7 z platformy i zadania 14 i 15 z podręcznika                

na str.280. 

 

RELIGIA 

Temat: Święty Szczepan – pierwszy męczennik chrześcijański 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Jak wiesz z poprzedniej lekcji, święci są nie tylko orędownikami którzy zanoszą nasze 

modlitwy Bogu, ale także wzorami do naśladowania. Jednym z nich jest św. Szczepan, 

diakon, który jako pierwszy poniósł śmierć z powodu trwania przy Panu Jezusie i 

głoszenia Jego nauki.  

2. Przeczytaj fragment Pisma świętego opisujący męczeństwo św. Szczepana, Dzieje 

Apostolskie rozdział 7, wersety 54 – 60. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=384  

3. Na podstawie charakterystyki św. Szczepana (w podręczniku na stronie 137) napisz w 

zeszycie odpowiedź na pytanie: Jakich postaw możemy uczyć się od św. 

Szczepana? 

4. Zrób zdjęcie odpowiedzi na pytanie i wyślij mi na Messengera lub email: 

heyah06@o2.pl w terminie do 18.05.2020 r. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Health – zdrowie, słownictwo. 

Podręcznik str. 89 

Zad.1 

Połącz wyrazy z ramki z obrazkami. Użyj wordlist ze str. 127 

Wysłuchaj nagrania 3.1 i sprawdź 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 

Wysłuchaj nagrania jeszcze raz i powtarzaj na głos poznane nazwy dolegliwości i kontuzje. 

Zad.2  

Wysłuchaj nagrania 3.2 (link powyżej) i zapisz w zeszycie nazwy chorób lub kontuzji. 

Zeszyt ćwiczeń str.38 

Zad. 1,2 wykonaj zgodnie z poleceniem. 

 

https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D122aJR0s
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=384
mailto:heyah06@o2.pl
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


12.05.2020 r. 

INFORMATYKA GR.1 

Temat: Liternet.  

Uczniowie pracują zgodnie z podręcznikiem str. 121-123, 

Zadanie do wykonania: 

Wyszukaj swoją ulubioną lekturę na portalu http://lektury.gov.pl lub http://wolnelektury.pl.  

Czy masz dostęp do każdej lektury?  

Dowiedz się, dlaczego biblioteki internetowe nie mogą udostępniać wszystkich dzieł. 

http://domenapubliczna.org/co-to-jest-domena-publiczna/  

 

HISTORIA 

Temat: Odezwa Napoleona do Armii z 3.XII.1805r. - analiza tekstu źródłowego. 

 

Tekst źródłowy. 

Żołnierze! 

Jestem z was zadowolony. W dniu bitwy pod Austerlitz swoim zachowaniem 

usprawiedliwiliście moje śmiałe oczekiwania, jakie pokładałem w waszej odwadze. 

Przyozdobiliście wasze orły nieśmiertelna sławą. Stutysięczna armia dowodzona przez 

cesarzy Rosji i Austrii została rozbita i rozproszona w ciagu niecałych czterech godzin. Ten, 

kto uniknął waszych bagnetów, utonął w jeziorach. 

Żołnierze, skoro lud Francji włożył na me skronie cesarską koronę, w Was poszukałem 

oparcia, by okryta była ona zawsze tym wielkim blaskiem chwały, który w moich oczach 

stanowi o jej cenie.  

Żołnierze, gdy osiągniemy wszystko to, czego nam potrzeba , by zapewnić szczęście i 

pomyślność naszej ojczyzny, poprowadzę Was z powrotem do Francji. Tam otoczę was moją 

najserdeczniejszą opieką. Lud mój przyjmie Was z radością i wystarczy, gdy powiecie: 

"Byłem pod Austerlitz", aby powiedziano o Was:" Oto mężny człowiek". 

 

Praca na ocenę do 15.05.2020r. 

Odpowiedz na pytania: 

1. Do kogo i z jakiej okazji zwrócił się Napoleon? 

2. Komu Napoleon zawdzięcza koronę? 

3. Jaki stosunek do żołnierzy miał cesarz. 

Wyślij na adres: h.jeczelewska.gimraj@gmail.com 

 

MATEMATYKA 

Kontynuacja tematu z dn. 11.05.2020r. 

Temat: Pole i obwód trapezu – utrwalenie wiadomości. 

(temat na 2 jednostki lekcyjne). 

 

http://lektury.gov.pl/
http://wolnelektury.pl/
http://domenapubliczna.org/co-to-jest-domena-publiczna/
https://poczta.wp.pl/k/


JĘZYK POLSKI 

Temat: „Mazur z przytupem miał wzięcie, kilka słów o akcencie”. Akcent wyrazowy       

i zdaniowy. (ciąg dalszy) 

 

Praca na platformie e-podręczniki; materiał Akcentujemy; uczniowie wykonują zadania 

interaktywne. 

 

W-F 

Temat: Zdrowie - piramida żywienia i aktywność fizyczna.     

Zastanów się co byś zmienił w swoim menu?  

https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU 

 

TECHNIKA 

Temat: Elementy elektroniki . 

W ciągi ostatnich 100 lat obserwujemy błyskawiczny rozwój elektroniki , która bardzo 

poprawiła standard życia współczesnego człowieka. Elektronika zajmuje się obwodami 

elektrycznymi zawierającymi elementy elektroniczne. W obwodach tych można wzmacniać 

słabe sygnały elektryczne lub przetwarzać sygnały cyfrowe.  

Rodzaje i przykłady  elementów elektronicznych: 

aktywne – mają zdolność do wzmacniania sygnału elektrycznego (np. tranzystory, diody, 

układy scalone), 

bierne – pobierają tylko energię elektryczną (np. rezystory, kondensatory, cewki) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU


 
http://zsrtzwolen.pl/wp-content/uploads/2015/05/Elementy-elektroniczne-stosowane.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=3l8a8BIx48U -  (film :o elementach elektronicznych) 

ZADANIE DO WYKONANIA :  

- w zeszycie przedmiotowym zapisz temat  lekcji i krótką notatkę (możesz wydrukować i 

wkleić )  

- zapoznaj się z materiałem z podręcznika str. 202-203 i tym który przygotowałam (dostępny 

w dołączonych linkach) 

 

W celu  przećwiczenia i utrwalanie  poznanych  wiadomości skorzystaj ze strony:   

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty5  -   Technika – Lekcja 7 

   

MUZYKA 

Temat: U naszych najbliższych sąsiadów. 

Otwórz podręcznik, przeczytaj wiadomości ze str. 118 - 121. 

 

 

13.05.2020 r. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Zuzia and friends –“ Healthy Week”. 

W ramach powtórzenia słownictwa wykonaj zad. 3 w zeszycie ćwiczeń str. 38. Nagranie 

znajdziesz na stronie poniżej w linku: Steps Plus dla klasy VI. Audio do materiałów ćwiczeniowych 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 

Podręcznik str. 90 

Wysłuchaj historyjki obrazkowej i wykonaj zadanie 2. 

Zad. 5 

Wyjaśnij znaczenie przymiotników, a następnie połącz z emotkami. 

Wykonaj zad. 5 str. 38 – zeszyt ćwiczeń 

 

MATEMATYKA 

Temat: Pole trójkąta. 

Chcąc przypomnieć jak obliczamy pole trójkąta, ile wysokości posiada trójkąt, jak je 

narysować wykorzystaj poniższy link: 

https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/D1011a4cs 

Proszę rozwiąż ćwiczenia z platformy:  2 i 3 na platformie a  4 – 7 w zeszycie. 

 

http://zsrtzwolen.pl/wp-content/uploads/2015/05/Elementy-elektroniczne-stosowane.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3l8a8BIx48U%20
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty5
https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/students/stepsplus/audio/steps_plus_vi_pb_audio.zip
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/D1011a4cs


GEOGRAFIA 

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji. 

Oba kraje to nasi południowi sąsiedzi. Do 1993 roku było to jedno państwo o nazwie 

Czechosłowacja. Krótkie notki z podstawowymi informacjami o tych krajach znajdziesz w 

 podręczniku na str. 138 – 139. Porównaj ich powierzchnię i liczbę ludności. Na załączonych 

mapach widzisz, że w ukształtowaniu powierzchni dominują wyżyny i góry. Niewiele jest 

nizin (szczególnie w Czechach). 

Z tematu o walorach turystycznych Europy Południowej pamiętasz, że dzielą się one na: 

przyrodnicze i kulturowe. Rozwojowi turystyki towarzyszy rozwój infrastruktury. 

W podręczniku (str. 140 – 144) przeczytasz o atrakcjach turystycznych Czech i  Słowacji. 

Krótka lekcja z tego tematu na: https://www.youtube.com/watch?v=Ph8EbMEiilQ 

Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń str. 85 – 87. 

 

HISTORIA 

Temat: Legiony Polskie we Włoszech / temat podzielony na 3 jednostki lekcyjne/. 

 

I. Polska po utracie niepodległości. 

Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech. 

 

Zapamiętaj: 

1. Po utracie niepodległości Polacy wiązali swoje nadzieje na odzyskanie niepodległości z 

Francją i Rosją. 

2. W 1797r.we Włoszech powstały Legiony Polskie, którymi dowodził generał Jan Henryk 

Dąbrowski. Legioniści nosili narodowe mundury do których dopinali trójkolorową francuską 

kokardę. 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1,2 str.103. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Lubię popatrzeć sobie na czas, co gdzieś już pobiegł…” Joanna Pollakówna 

Stare fotografie. (2 godziny lekcyjne) 

 

Podręcznik „Literatura i kultura” s. 217-219 

 

Uczniowie czytają wiersz i informacje o autorce. 

 

Zad.1 s. 218 – ustnie 

OSOBA MÓWIĄCA W WIERSZU: 

 - ogląda album ze zdjęciami 

 - zauważa zdjęcia młodych kobiet  

 - zastanawia się nad upływem czasu  

 - nie zna osób ze starych fotografii 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph8EbMEiilQ


Zad.3 s.218 – ustnie 

Osoby przywołane w wierszu są:  

 - radosne,  

 - podekscytowane,  

 - skłonne do żartów i zabawy.  

 

Zad.4 s.218 – pisemnie (wzór) 

Kobieta odgarnęła z oczu opadający kosmyk.  

– A może zrobimy sobie zdjęcie? – rzuciła znienacka.  

– Jak to, teraz? – zapytała ze zdziwieniem jej koleżanka.  

– Tak! – klasnęła w dłonie. – Teraz! Właśnie teraz chodźmy.  

Rozmówczyni przyglądała się jej w milczeniu.  

– Czyżbyś się bała? – dodała z kpiącym uśmiechem kobieta. 
 

Zad. 5 s.218 – pisemnie  

Pytania: 

 - są zapisem przemyśleń osoby mówiącej  

 - zainspirowane starymi fotografiami  

 - dotyczą upływającego czasu, przemijania  

 - nie można na nie udzielić odpowiedzi 

Uczniowie zapisują w zeszytach, co to jest pytanie retoryczne (Zapamiętaj!). 
 

W-F 

Temat: Miejsca do ćwiczeń w najbliższej okolicy.                 

Znajdź takie miejsce i wykonaj ćwiczenia ogólnorozwojowe 

 
Temat: Marszobieg terenowy.         

Wykonaj marszobieg terenowy w najbliższej okolicy. Do ćwiczeń rozciągających może posłużyć ci 

np.: drzewo. 

https://www.youtube.com/watch?v=_31crNaqiVE 

 

 

14.05.2020 r. 

BIOLOGIA 

Temat: Cechy budowy zewnętrznej ssaków. 

 

Przeczytaj wiadomości w podręczniku na str. 140 – 143. Na rysunku , na str. 141 masz 

zamieszczony rysunek opisujący budowę typowego ssaka. Przeanalizuj ten rysunek.  

Następnie zwróć uwagę na narządy zmysłów, które umożliwiają życie ssakom w różnych 

środowiskach – czyli narząd węchu, słuchu, wzroku.  

Ważnym elementem budowy zewnętrznej ssaków jest skóra i jej wytwory – włosy, rogi, 

pazury, kopyta, paznokcie ( u małpy, człowieka) oraz gruczoły ( łojowe, potowe, zapachowe i 

mlekowe). W podręczniku masz opisane znaczenie tych wytworów w życiu ssaków. Postaraj 

się to zapamiętać.  

Duże znaczenie w życiu ssaków odgrywają zęby – różnego rodzaju i kształty, w zależności od 

trybu życia. Na temat uzębienia ssaków masz informację w podręczniku na str. 143. 

Na podstawie wiadomości z podręcznika wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 58 – 59. 

https://www.youtube.com/watch?v=_31crNaqiVE


MATEMATYKA 

Temat: Koła i okręgi – zadania powtórzeniowe. 

Proszę przypomnij, jaka jest różnica między kołem i okręgiem oraz pojęcia: promień, 

średnica, cięciwa. W zeszycie wykonaj zadania 22, 23 i 24 na str.281 w podręczniku. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Present perfect – doświadczenia i przeżycia. 

Dzisiaj poznasz zastosowanie nowego czasu Present perfect. 

Zapoznaj się z regułą w zad. 1 str. 92 podręcznik. Przeanalizuj przykłady: 

I have broken my leg. Złamałem nogę. Nie podajemy kiedy to się wydarzyło, ale ma to 

wpływ na obecną sytuację , nie mogę grać w piłkę. 

He has flown to Mexico. Wyleciał do Meksyku. Nie ma go teraz w kraju. Nie można z nim 

się teraz spotkać. 

She has washed her hair. Ona umyła włosy. Są mokre, widzimy to teraz. 

I have cut my finger. Rozciąłem palec. Palec mnie boli i leci krew. Widzimy to teraz. 

Jak budujemy zdania? 

Osoba +have / has + past participle* (III forma czasownika nieregularnego lub czasownik z –

ed) 

Przepisz do zeszytu: 

I have seen the UFO. Widziałem Ufo. 

You have seen the UFO. Ty widziałeś Ufo. 

He has seen the UFO. On widział Ufo. 

She has seen the UFO. Ona widziała Ufo. 

It has seen the UFO. To/Ono zobaczyło Ufo. 

We have seen the UFO. My widzieliśmy Ufo. 

You have seen the UFO. Wy widzieliście Ufo. 

They have seen the Ufo. Oni widzieli Ufo. 

Aby poprawnie zbudować zdanie potrzebujemy HAVE lub HAS i III formy czasownika lub 

jeżeli czasownik jest regularny dodajemy do niego –ed. 

Przepisz wzór: 

OSOBA + HAVE/HAS + III FORMA lub –ED 

Otwórz podręcznik na str. 128 i spójrz jak wygląda III forma czasownika (past participle). 

Wykonaj zad. 2 str. 92 



Do czasowników regularnych dodaj końcówkę –ed 

Pamiętaj, aby podwoić ostatnią literę – chat, stop (chatted, stopped) 

Pamiętaj, aby y zamienić na i – study, tidy, try (studied, tidied, tried) 

zad.3 str. 92 

Uzupełnij tabelkę, użyj str. 128  

Obejrzyj filmik, aby lepiej zrozumieć ten czas. 

https://www.youtube.com/watch?v=-m0Dl3qyB-k 

 

GODZ. WYCHOWAWCZA 

Temat: Analiza wyników oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

 

PLASTYKA 

Temat: Powtórzenie wiadomości o sposobach przedstawiania przestrzeni w obrazach.  

 

1.  Zapoznaj się z treścią poniższej notatki. Zapisz definicję perspektywy i wymień jej 

rodzaje. 

Perspektywa – określenie stosowane w architekturze, malarstwie, fotografii i innych sztukach 

wizualnych oznaczające sposób oddania trójwymiarowych obiektów i przestrzeni na płaszczyźnie.  

 

Istnieje kilka rodzajów perspektywy:  

Perspektywa linearna, perspektywa zbieżna – technika umożliwiająca 

przedstawianie rzeczywistości na płaskiej powierzchni tak, aby sprawiała 

wrażenie głębi. Zasady perspektywy linearnej jako pierwszy opracował w XV 

wieku architekt florencki Leon Battista Alberti.  

Podstawową jej zasadą jest pozorne 

zmniejszanie się wielkości 

przedmiotu w miarę oddalania od widza oraz pozorna zbieżność ku 

horyzontowi wszystkich linii biegnących od oka widza do 

przedmiotu. Rozróżnia się także perspektywy linearne: czołową, 

boczną, ukośną, żabią (punkt widzenia położony nisko)  

i ptasią (punkt widzenia położony wysoko).  

Patrz temat: 9. - 10. Perspektywa linearna s. 36 – 41. 

   
Perspektywa barwna (malarska) — sposób oddania przestrzeni na 

płaszczyźnie poprzez wykorzystanie właściwości barw. 

  

Perspektywa ta wykorzystuje zjawisko optyczne, które polega na 

złudzeniu, że pewne kolory zdają się być bliżej lub dalej od obserwatora, 

choć w rzeczywistości są tak samo oddalone. Kolory zimne wydają się 

oddalać, a ciepłe zbliżać.  
                                                  Paul Cézanne, „Montagne Sainte-Victoire” 

https://www.youtube.com/watch?v=-m0Dl3qyB-k


 

Kompozycja (perspektywa) kulisowa – sposób oddawania głębi 

obrazu, odkryty już w prehistorii (ok. 20-15 tys. lat p.n.e.). Polega na 

tym, że elementy dalsze są częściowo 

zasłonięte przez elementy bliższe. 

  
Kompozycja kulisowa przez człowieka 

pierwotnego często była stosowana 

razem z kompozycją rzędową.   

 

Układ rzędowy – taki sposób przedstawiania przestrzeni, w którym obiekty 

odleglejsze umieszczano nad obiektami bliższymi. Układ rzędowy 

stosowano w staroegipskich malowidłach i reliefach w postaci 

uporządkowanej – w regularnych pasach umieszczanych jeden nad 

drugim. Jest to sposób ujęcia przestrzeni zwany pasowym. 

Patrz temat: 8. Układ rzędowy, pasowy i kulisowy, s. 32 – 35. 

 

Perspektywa powietrzna – technika malarska, która służy zwiększeniu iluzji głębi.  

Przestrzeń wpływa na odbiór tonów i kolorów. W miarę oddalania się w kierunku 

horyzontu zwiększa się warstwa powietrza między 

obiektem a obserwującym. Wraz ze zwiększaniem 

się odległości tony i barwy bledną i stają się 

jaśniejsze, bardziej niebieskawe, a kształty 

przedmiotów stają się mniej wyraźne, jakby 

zamglone.  

Za wynalazcę perspektywy powietrznej jest 

uznawany Leonardo da Vinci. Większość jego prac 

zawiera ten element.                                     

Leonardo da Vinci, fragment obrazu „Mona Lisa” 

Perspektywa powietrzna występuje też w fotografii. Na zdjęciach pierwszy plan zawsze wydaje się 

ciemniejszy od kolejnych, przez co powstaje wrażenie głębi obrazu.  

Patrz temat: 11. Perspektywa powietrzna,  s. 42 – 43. 

 

PRACA DOMOWA 

Powtórz wiadomości z rozdziału „O przestrzeni w obrazie” (s. 32 – 46) oraz treść powyższej 

notatki, gdyż za 2 tygodnie odbędzie się kartkówka, która będzie obejmowała zakres wiedzy z 

tego i następnego tematu. 

 

 

 



JĘZYK POLSKI 

Temat: „Lubię popatrzeć sobie na czas, co gdzieś już pobiegł…” Joanna Pollakówna 

Stare fotografie. (ciąg dalszy) 

 

Zad.6 s.218 – pisemnie 

Przenośnie ukazujące upływ czasu:  

„Twarze [...] nieodwołalnie odpływają w mroku”,  

„Proch przyjął prochy”,  

„ziemia zżuła kostki”,  

„z ciał wypijały sok drzewa wysokie” 
 

Zad.7 s.218 – pisemnie  

Dokończ zdania: 

Kiedy czytam ten wiersz, zastanawiam się nad...  

Utwór skłania do myślenia o... 
 

Zad.8 s.218 – ustnie  

Uczniowie zastanawiają się, co to jest sztuka i czy fotografowanie można uznać za sztukę, np.  

Sztuka – takie działania artystyczne, które wyróżniają się szczególnymi wartościami 

estetycznymi (np. malarstwo, poezja, aktorstwo itd.).  

Fotograf  
wybiera takie obiekty, które wzbudzają w nim przeżycie estetyczne,  

używa środków wyrazu artystycznego (kompozycja, perspektywa, oświetlenie).  

 

Zad.9 s.218 – ustnie 

Zdjęcie autorstwa Edwarda Hartwiga:  

ciekawa kompozycja,  

gra światła i cienia,  

kontrast,  

widoczne sylwetki i cienie ludzi,  

brama wydaje się być wejściem do innej rzeczywistości,  

fotografia skłania do myślenia, interpretacji, poszukiwania znaczeń symbolicznych.  
 

Zad. 1 (Zabawy wyobraźni) s. 219  

Kilkuzdaniowa swobodna wypowiedź pisemna  

 

 

15.05.2020 r. 

INFORMATYKA GR.2 

Temat: Komputery w pracy. 

Uczniowie pracują zgodnie z podręcznikiem str. 116-117, 

Zadanie do wykonania: 

Wykonaj jeden slajd prezentacji. W tytule slajdu wpisz nazwę zawodu, a następnie  

w punktach wypisz, w jaki sposób dana osoba wykorzystuje w swojej pracy kompetencje 

informatyczne.                                                                                                                        

Pracę prześlij do dn. 15.05.2020 r. na adres: klimarek@wp.pl.                                                         

W temacie maila wpisz swoje nazwisko, imię i klasę. 

mailto:klimarek@wp.pl


JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Present perfect – budowanie zdań. 

zeszyt ćwiczeń str. 40 

Wykonaj zadanie 1 i 2 zgodnie z poleceniem – pamiętaj! Czasowniki regularne mają –ed,  

a nieregularne trzeba zapamiętać, właściwe formy znajdziesz w podręczniku na str.128 

I’ve finished = I have finished 

He’s learned = He has learned 

Wykonaj zad. 3 

Pamiętaj! Budując zdanie najpierw zapisujemy OSOBĘ potem HAVE/HAS, a następnie 

CZASOWNIK i reszta zdania. 

Uzupełnij zdania czasownikiem have lub has. Wykonaj w zeszycie. 

1. I ……………..visited France.(Zwiedziłem Francję) 

2. My granparents …………….. bought a new house.(Moi dziadkowie kupili nowy 

dom) 

3. He …………….. lost his cat. (On zgubił swojego kota) 

4. She …………….learned Spanish. (Ona nauczyła się hiszpańskiego) 

5. You…………….. broken your leg. (Ty złamałeś nogę) 

Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasie w czasie present perfect.W każdej luce musisz 

wstawić dwa wyrazy, jak w przykładach. 

1. I ……have watched…………… (watch) this film. (oglądałem ten film) 

2. She …has eaten…………..(eat) an octopus. (ona jadła ośmiornicę) 

3. They ………………(try) to win. (oni próbowali wygrać) 

4. Steve ……………..(break) his arm. (Steve złamał sobie rękę) 

5. My mum …………………..(buy) new shoes. (moja mama kupiła nowe buty) 

6. We ………………….(take) some photos. (zrobiliśmy parę zdjęć) 

7. I …………………….(tidy) my room.(posprzątałem swój pokój). 

Aby zrozumieć lepiej zastosowanie i tworzenie zdań obejrzyj filmik ok. 4 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=yA1QZvT3dV8 

 

W-F 

Temat: Biegi krótkie ze startu niskiego.    

Obejrzyj poniższy link i zwróć uwagę na rodzaje startu. Wykonaj po trzy sprinty (20-30m) z różnych 

pozycji startowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Nz6qgyELXc 

https://www.youtube.com/watch?v=yA1QZvT3dV8
https://www.youtube.com/watch?v=0Nz6qgyELXc


RELIGIA 

Temat: Święty Stanisław ze Szczepanowa – patron narodu polskiego 

1. Przeczytaj opis lekcji 

W ubiegły piątek  8 maja obchodziliśmy uroczystość św. Stanisława, biskupa i 

męczennika, patrona Polski. Jest on jednym z najczęściej opisywanych z polskich 

świętych. Był biskupem który mimo grożących mu niebezpieczeństw nie bał się trwać 

przy nauce Pana Jezusa, nawet kiedy oznaczało to konieczność sprzeciwienia się 

królowi.  

2. Z podręcznika z tematu nr 44 przeczytaj akapity: Biskup ze Szczepanowa – gorliwy 

pasterz i obrońca ludu, Męczeńska śmierć biskupa Stanisława, Kult Świętego 

Stanisława 

3. Jako notatkę  zapisz ze słowniczka (str. 139) znaczenie słowa Bezkompromisowy 

 

MATEMATYKA 

Temat: Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych z planimetrii. 

Proszę rozwiązać zadania 25 – 28 z podręcznika na str. 282. 

Uwaga: 

W poniedziałek 18.05.2020 godz. 10.00  kartkówka z pola wielokątów. Prześlę ją przez 

serwis wsipnet. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: To już znamy, powtarzamy – „Głoskowe popisy cyrkowe”. Pół żartem, pół serio 

– „Głoski u magika”. (2 godziny lekcyjne) 

 

22 maja 2020 r. odbędzie się sprawdzian z rozdziału „Głoski i litery”. 

 

Podręcznik „Nauka o języku i ortografia” s.22-27 

 

Uczniowie powtarzają zagadnienia ze str.22-23, następnie analizują zestaw pytań ze s.24-29. 

 

 

I. Sztuczki z alfabetem  

1.  

Czarodziejskie jabłko  

Cztery asy  

Kolorowa woda  

Monety w kubku 

Niezniszczalny balonik  

Orzeł czy reszka  

Przenikanie przez pocztówkę  

Sekretna liczba  

Stojąca zapałka  

Znikająca kula 



2. np. góra, kula, koszula  

3. np.  

ą – piątek  

ę – imię  

i – mistrz  

ó – siódemka  

u – pudełko  

4. gruszka, arbuz, morela, śliwka, jeżyna  

5. np.  

magik  

zaczarowany  

chrabąszcz  

6. miecz  

7. np.  

dżinsy – różdżka  

czapka – kluczyk  

koszula – szpulka  

chustka – grzechotka  

kołnierzyk – orzech  

II. Hokus-pokus – trafić dźwiękiem  

8. np. zebra, żaba  

9. np. apteczka, szopa,  

10. sztukmistrz, pokaz, kuglarz, rekwizyt, różdżka  

11.  

Poniedziałek – zwierzęta o nazwach bez ubezdźwięcznień  

– krowa  

– lis  

– wiewiórka  

Środa – zwierzęta o nazwach z ubezdźwięcznieniem w środku  

– chrząszcz  

– kwoka  

– mrówka  

Piątek – zwierzęta o nazwach z ubezdźwięcznieniem na końcu  

– nietoperz  

– wąż  

– lew 

III. Czar miękkości  

 

12. 

→ żart  

→ psota  

→ kawał  

→ fortel  

→ wygłup  

13. karty: śnieg, słońce 

14. np.  

pudło 1. – ziarnko, naszyjnik  

pudło 2. – korzeń, śrubka  

pudło 3. – nić, pierścionek  

IV. Ence-pence, w której...  



15. sto  

16. jedwabna chusta, brązowa chusta, apaszka w maki, chusta z frędzlami  

V. Słówek cięcie  

17.  
prze ║ ni ║ kać  

te ║ le ║ por ║ to ║ wać  

wy ║ ciąg ║ nąć  

18.  
koza  

tama / mata  

banda  

serce  

rata / tara  

 

19. iluzjonista  

20.  
Magik rzucił w górę litery.  

Znaki połączyły się w wyrazy, zdania, opowieści.  

Zachwyceni widzowie podziwiali magiczny świat słów. 

 


