
KLASA VA 

04.05.2020 (poniedziałek) 

Matematyka 

Temat: Budowanie modeli prostopadłościanów. 

(temat na 2 jednostki lekcyjne). 

Proszę zapoznaj się ze sposobem wykonania modelu prostopadłościanu i sześcianu                                      

w ćwiczeniu na str.269 w podręczniku oraz przeanalizuj materiał na platformie : 

https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-prostopadloscianow-i-szescianow/D136DMxFq 

Pod tematem w zeszycie wykonaj zad. 16 – 18 str.269 oraz 21, 22 str.270 i 23, 24 str.271. 

Praca domowa: Wykonaj z papieru  model sześcianu o krawędzi  10cm. Zdjęcie modelu proszę 

do środy (06.05.2020) odesłać na mój adres:danuta.raj.1613@gmail.com . 

 

Historia 

Temat:Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów - 2 jednostki lekcyjne. 

 

I. W państwie Piastów. Obowiązek mieszkańców państwa. 

 

    Zapamiętaj: 

1. W państwie pierwszych Piastów żyło około miliona ludzi. Większość kraju pokrywały 

puszcze. Grody i osady zakładano w dolinach rzek, na leśnych polanach i na wzgórzach. 

2.Do obowiązków poddanych księcia należało płacenie danin i świadczenia pracy na rzecz 

dworu. Ludność, która wytwarzała i dostarczała na dwór książęcy konkretne towary, określana 

jest mianem ludności służebnej. 

 

Na podstawie podręcznika str.183 i 186 w zeszycie przedmiotowym wyjaśnij pojęcia: 

- prawo książęce, 

- posługa, 

- osady służebne, 

- drużyna książęca, 

W zeszycie ćwiczeń uzupełnij polecenie 1,2,3 str. 100. 

 

Religia 

Temat: Żyć w świetle Ewangelii  

1. Przeczytaj opis lekcji 

Każdy z nas zmierza do celu. Dla nas chrześcijan jest to życie wieczne w królestwie 

Bożym. Abyśmy wiedzieli jak mamy postępować Bóg zostawił nam swoje Słowo, 

zawarte szczególnie w Ewangelii – opisach życia, działalności i nauczania Jezusa 

Chrystusa. Ważne jest, abyśmy poznawali to Ewangelię i według niej kształtowali nasze 

życie 

https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-prostopadloscianow-i-szescianow/D136DMxFq


2. Przeczytaj temat nr 42 z podręcznika (str. 122-123) 

3. Zaproponuj w swojej rodzinie wspólne przeczytanie nawet jednego, krótkiego fragmentu 

Ewangelii 

 

W-F 

1. Przypominamy zasady podnoszeniu i przenoszenia ciężkich  przedmiotów. 

Obejrzyj  dwa filmiki o technice podnoszenia  i przenoszenia przedmiotów pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=tDh4lX1q0XA 

Pamiętając o  następujących zasadach ponoszenia ciężkich przedmiotów:  1. Ustaw się jak 

najbliżej przedmiotu, który zamierzasz podnieść. 2. Stopy rozstaw na szerokość ramion. 3. 

Obejmij mocno przedmiot rękami. 4. Zegnij kolana utrzymując proste plecy i wysoko brodę, 

napnij mięśnie brzucha. 5. Podnoś ciężar stopniowo, wstając unieś go mięśniami nóg. 6. Pamiętaj 

napinać mięśnie brzucha i nie zginać pleców! 7. Przy przenoszeniu ciężarów plecy powinny być 

również wyprostowane. 8. Trzymaj przenoszony przedmiot jak najbliżej tułowia – po rozgrzewce 

- wykonaj  kilkakrotne ćwiczenia w podnoszeniu  i przenoszeniu dowolnego, dosyć ciężkiego 

przedmiotu np.  wiaderka z warzywami na  odległość!  

Pamiętaj o tych radach unikniesz kontuzji a Twój kręgosłup będzie zdrowy!  

 

Biologia 

Temat: Paprociowe, widłakowe , skrzypowe. 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.107-111. 

Na podstawie tych informacji napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania: 

1 . W jakich środowiskach rosną paprociowe, widłakowe i skrzypowe? 

2 . Na podstawie jakich cech rośliny te zaliczamy do organowców? 

Na str. 109 w podręczniku znajduje się rysunek   przedstawiający budowę paproci.  

Zapoznaj się z nim i wykonaj zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń na str.46. Następnie zobacz opis 

budowy skrzypu polnego i widłaka w podręczniku str.108. Postaraj się to zapamiętać. 

Wykorzystując te wiadomości wykonaj zadania 1, 3, 4 w zeszycie ćwiczeń na str.46-47. 

Przeczytaj też informacje w podręczniku na str.110 o udziale omawianych roślin w tworzeniu 

pokładów węgla kamiennego. Krótko na ten temat napisz  w zeszycie ćwiczeń – zadanie 5 str.47. 

Podaje też link do tej lekcji czytanej i omawianej przez lektora. 

https://www.youtube.com/watch?v=DNYq1SVbxmY 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tDh4lX1q0XA
https://www.youtube.com/watch?v=DNYq1SVbxmY


Język polski 

Temat na dwie godziny lekcyjne. 

Temat: To już znamy, powtarzamy. W parku ortograficznym. 

Zasady pisowni, które należy powtórzyć, znajdziecie w podręczniku: „Nauka o języku i 

ortografia” str. 200-202 lub na platformie: 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/148601 

Wykonaj na platformie Zestaw 2 – pisownia wyrazów z rz i ż. 

 

 

05.05.2020 (wtorek) 

W-F 

Poznajemy sposoby redukowania nadmiaru stresu i sposoby  radzenia sobie z nim. 

 Z artykułu pod linkiem: https://www.medonet.pl/zdrowie,sposoby-na-stres---w-pracy--w-szkole-

-cwiczenia-na-stres,artykul,1730806.html - proszę wynotować sześć sposobów na walkę ze 

stresem oraz pięć praktycznych ćwiczeń na walkę z nim. Praktyczne wykorzystanie  tych 

wskazówek pozwoli nam ograniczyć negatywne skutki stresu w naszym życiu.  

 

Język angielski gr.1 i gr. 2 

Subject: Zdania w czasie past simple – tłumaczenie. 

Dziś sprawdzisz jak opanowałeś budowanie zdań w czasie past simple. Pod spodem masz 12 

zdań do przetłumaczenia z języka polskiego na angielski. Zanim przystąpisz do tego zadania, 

przypomnij sobie informacje z poprzednich lekcji. Pamiętaj, że w tym czasie są czasowniki 

regularne i nieregularne. Postaraj się pracować samodzielnie. Możesz używać słownika. 

Przetłumaczone zdania prześlij mi na mój adres mailowy do dnia 5.05. 2020r.  

1) Mój tata wspiął się na wysoką górę w ubiegłe lato. 

2) Widzieliśmy ciebie wczoraj w parku. 

3) W ubiegły weekend poszłam na spacer do lasu. 

4) Dzieci przeczytały śmieszną historyjkę. 

5) Moi rodzice obejrzeli ten film w ubiegłym tygodniu. 

6) Moja siostra zjadła tosty na śniadanie. 

7) Moja mama kupiła mi nową książkę. 

8) Pomogłam dziadkowi w ogrodzie dwa dni temu. 

9) Moja drużyna wygrała mecz koszykówki. 

10) Mój kolega przyszedł do mnie po południu. 

11) Tata przyjechał późno z pracy. 

12) Byliśmy w szkole w marcu.  

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/148601
https://www.medonet.pl/zdrowie,sposoby-na-stres---w-pracy--w-szkole--cwiczenia-na-stres,artykul,1730806.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,sposoby-na-stres---w-pracy--w-szkole--cwiczenia-na-stres,artykul,1730806.html


Zajęcia kreatywne 

Temat: Jak dużo wiem na temat Świąt Majowych? Sprawdzam swoją wiedzę. 

Otwórz odnośnik i sprawdź swoją wiedze na temat Świąt Majowych. Powodzenia. 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5cd2b77c7326b3001aa9185d/wita-majowe 

https://quizizz.com/admin/quiz/5af326ac3bc71700199b3501/majowe-wita 

https://quizizz.com/admin/quiz/5adc9b7e807775001a00e31a/wita-majowe 

 
 

Informatyka gr.1 

Temat: Wstawiamy wykres w arkuszu kalkulacyjnym.  

W arkuszu kalkulacyjnym wykonaj poniższą tabelę i wstaw wykres kolumnowy oraz liniowy. 

 

Dzień tygodnia Temperatura 

w nocy 

Temperatura 

w dzień 

Temperatura 

średnia 

Wtorek -3 11 4 

Środa -8 10 1 

piątek -6 -2 -4 

Jak wstawić wykres do arkusza dowiesz się tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=2v-2qJ1Kh1U  

 

Język polski 

Temat: „Malować świat w barwnej postaci”. Czesław Miłosz „Wyprawa do lasu”. 

Lekcja z platformy: 

https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/podglad/0/7434 

Zestaw 29 – Praca z utworem literackim – Czesław Miłosz „Wyprawa do lasu” 

 

Matematyka 

c.d. poprzedniej lekcji 

Plastyka 

Temat: Antyczne pomniki na kolumnach i pomniki konne, teatry, stadiony i ich współczesne 

interpretacje. Zwiedzanie jako sposób poznawania historii i niezwykłości zwiedzanych miejsc.  

1. Zapoznaj się z tematem nr 25. Okiem turysty (s. 84-89). Na podstawie tematu zapisz krótką 

notatkę w zeszycie, w której wyjaśnisz, dlaczego rozgrywające się co cztery lata igrzyska 

nazywamy olimpiadami? W jaki sposób upamiętniano zwycięskie podboje kolejnych 

cesarzy? Jakie widowiska lubili starożytni Grecy i Rzymianie? 

https://quizizz.com/admin/quiz/5cd2b77c7326b3001aa9185d/wita-majowe
https://quizizz.com/admin/quiz/5af326ac3bc71700199b3501/majowe-wita
https://quizizz.com/admin/quiz/5adc9b7e807775001a00e31a/wita-majowe
https://www.youtube.com/watch?v=2v-2qJ1Kh1U
https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/podglad/0/7434


2. Zapisz poniższą notatkę. 
ETAPY RZEŹBY GRECKIEJ: 
* rzeźba archaiczna – VIII – V w. p. n. e. 
Rzeźby nie przedstawiały konkretnych osób, ale przypisywane im cechy i idealne pojęcia - piękno, pobożność, 

honor i poświęcenie. Dlatego nawet w przypadku pomników stawianych przy grobowcach osób starych rzeźby 

przedstawiają ludzi młodych, pięknych i uśmiechniętych. Typowe dla rzeźby tego okresu są postaci kurosa - nagiego 

młodzieńca i kory - odzianej młodej kobiety (do IV w. pne zabronione było przedstawianie kobiecej nagości), 

przedstawiane w schematycznej konwencji. Charakterystyczną cechą niemal wszystkich rzeźb archaicznych jest tzw. 

archaiczny uśmiech - prawdopodobnie symbolizujący swoiście pojmowaną godność lub uduchowienie. 

 

Kora Antenor        Kora z Lyons                Kuros z Anavyssos          New York Kuros 

* rzeźba klasyczna – V – IV w. p. n. e. 

Rzeźba klasyczna to kult nagości, hymn na część pięknego ciała. Powstawanie licznych świątyń kamiennych 

stymulowało zarówno rozwój pełnopostaciowej rzeźby przestrzennej ozdabiającej świątynne tympanony, jak i 

płaskorzeźby przedstawiającej na świątynnych fryzach całe mitologiczne lub batalistyczne opowieści. Mistrzem w 

tej dziedzinie był Fidiasz. Jest on także autorem monumentalnych rzeźb – Ateny i Zeusa Olimpijskiego. Cechy rzeźby 

klasycznej to przede wszystkim: spokojny wdzięk, realizm i znaczna - w porównaniu z okresem archaicznym - 

dynamika postaci. Wdzięk wynika z lekkości gestu i asymetrycznego kontrapostu - sposobu ustawienia postaci 

wspartej na jednej nodze i równoważącej ciężar ciała wygięciem sylwetki w kształcie litery "S". Spokój, nieodłączny 

atrybut godności, wynikał ze studiów na proporcjami ludzkiego ciała i stworzeniem - również przez Polikleta - 

systemu proporcji zwanego kanonem.  

Atena (Fidiasz)                           Metopy Akropolu ateńskiego (Fidiasz)                      Doryforos (Poliklet)               Dyskobol (Myron) 



* rzeźba hellenistyczna – IV w. p. n. e. - I w. n. e.                                                                                                           

Wspólną cechą najwybitniejszych dzieł rzeźby hellenistycznej było opracowywanie tradycyjnych tematów 

mitologicznych w zupełnie nowej konwencji operującej złożonością wielopostaciowych kompozycji, dynamiką 

ruchu (Grupa Laokoona, pergamoński ołtarz Zeusa), wydłużeniem proporcji ciała, emocjonalną gestykulacją i 

mimiką (Konający Gal) oraz wirtuozowskim opracowaniem detalu (szata Nike z Samotraki). 

 

Venus z Milo       Grupa Laokoona 

   
 Konający Gal                                                                                                 Nike z Samotraki    

Dziś - 5 maja – mija termin oddania pracy plastycznej: kolumna w określonym porządku 

architektonicznym. Temat: „plastyka kl. VA 21.04”. Pamiętaj o podpisaniu pracy! 

Uwaga! 12 maja (podczas lekcji plastyki w godz. 13.00 – 13.20) odbędzie się test wiedzy o sztuce 

antycznej. Będzie on obejmował ostatnie 3 tematy (Antyk wiecznie żywy 23.-25. temat z podręcznika oraz 

notatki z zeszytu spod tych tematów). Będzie to test on-line. O godz. 13.00 (12 maja) wejdziesz pod 

podany w następnym temacie link, który będzie zawierał test odpowiedzi zamkniętych i krótkich 

odpowiedzi otwartych. Twoim zadaniem będzie umieścić na początku testu e-mail własny bądź rodzica 

(dostaniesz na niego informację zwrotną o teście), a także wpisać w kodzie ucznia: 5A lub 5B i numer z 

dziennika, np. 5A01. Następnie rozwiązać test i przesłać go do godziny 13.20 (nawet jeśli nie 

wykonasz wszystkich zadań). Test jest obowiązkowy! Jeżeli nie podejdziesz do jego pisania, także 

otrzymasz ocenę. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości kontaktuj się ze mną pod adres e-mail: 

emie@poczta.fm lub przez komunikator Messenger. 

mailto:emie@poczta.fm


06.05.2020 (środa) 

Historia 

Temat: Gród w Gnieźnie i jego mieszkańcy / podręcznik str.184 - 185/.  

 

  Zapamiętaj: 

1. Społeczeństwo państwa Piastów składało się z kilku grup ludności.Chłopi zajmowali się 

uprawą roli. Rzemieślnicy wytwarzali odzież, naczynia, broń i inne potrzebne przedmioty. 

Wojowie strzegli bezpieczeństwa i stanowili siłę zbrojną. Kupcy zajmowali się handlem. Na 

czele państwa stał książę, który był wodzem, sędzią i właścicielem całej ziemi. 

2. Jednym z najważniejszych grodów w państwie pierwszych Piastów było Gniezno. Oprócz 

niego ważną rolę odgrywały między innymi Poznań i Ostrów Lednicki. 

 

W zeszycie zapisz: 

- metoda żarowa- polegała ona na karczowaniu części puszczy, po usunięciu wielkich pni ludzie 

palili pozostałe drobne gałęzie, popiół stanowił naturalny nawóz. 

- gród - osada obronna wzniesiona w trudnych do zdobycia miejscu. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 4 i 5 str. 101. 

 

Praca na ocenę do dnia 08.05./piątek/. 

Odpowiedz na pytania. 

1.Dlaczego gnieźnieński gród był trudny do zdobycia? 

2.Kto zamieszkiwał podgrodzie. 

h.jeczelewska.gimraj@gmail.com 

 

Geografia 

Temat: Krajobraz stepu. 

Kontynuacja tematu z poprzednich zajęć. W podręczniku na str. 120 – 126, znajdziesz treści 

dotyczące też stepu.Po jego przeczytaniu (w części dotyczącej stepu), skorzystaj z informacji na -     

https://www.youtube.com/watch?v=G8OkXPArBzg  

Uzupełnij ćwiczenia str. 72 - 75. 

Zwróć szczególną uwagę na to, że: 

Step występuje na obszarach strefy klimatów umiarkowanych (z czterema porami roku) i jest 

terenem porośniętym trawami. Na stepie nie ma drzew.  

 Zmienność temperatury i opadów na obszarach zajętych przez stepy prześledzisz na 

klimatogramie na str. 123 w podręczniku. Wynika z niego, że klimat w strefie stepów, jest 

klimatem kontynentalnym (z dużą różnicą temperatur między latem i zimą).Obok znajdziesz 

mapę świata, na której zaznaczono obszary występowania stepów na poszczególnych 

kontynentach. 

Zapamiętaj, że: 

Preria to nazwa stepu w Ameryce Północnej. 

Pampa to nazwa stepu w Ameryce Południowej. 

https://poczta.wp.pl/k/
https://www.youtube.com/watch?v=G8OkXPArBzg


Język polski 

Temat na dwie godziny lekcyjne. 

Temat: Pejzaże słowem malowane. Opis krajobrazu. 

Podręcznik: „Słowa z uśmiechem” str. 255-260 

Uważnie przeczytaj tekst Zbigniewa Nienackiego pt. „Uroczysko” – str.255 

Wykonaj w zeszycie ćw.4 str. 258 

 

Matematyka 

Temat: Rozpoznawanie brył w sytuacjach praktycznych. 

Wykonaj z podręcznika zad. 25 str.271 oraz 27 i 28 str.272. 

Projekt: Przygotuj plakat na temat: „Prostopadłościany wokół nas.”(format A4 ). Zdjęcie wyślij 

na mój adres do 11.05.2020. 

 

Język angielski gr.2 

Subject: Życie Mikołaja Kopernika – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. 

Podręcznik str. 96. 

Dziś posłuchasz i przeczytasz tekst o Mikołaju Koperniku. Skup się na rozumieniu tekstu. 

Zauważ, że praktycznie cała treść jest zapisana z użyciem czasu przeszłego – past simple.  

W trakcie wykonywania zadań skup się na tych zdaniach. Analizuj ich budowę i znaczenie.  

I. Popatrz na zdjęcia w tekście o Koperniku. Z jakim przedmiotem są one związane?  

Z językiem angielskim, historią czy geografią? 

II. Posłuchaj nagrania 3.11. Słuchając go śledź wzrokiem tekst. Po pierwszym słuchaniu 

postaraj się zrozumieć ogólny sens tekstu. Wysłuchaj jeszcze raz. Następnie postaraj 

się przeczytać tekst na głos.  

III. Przejdź do zad. 2. Przeczytaj cztery pytania i podane warianty odpowiedzi. Wybierz 

poprawną. Wracaj do tekstu tyle razy ile potrzebujesz. Jeżeli nie rozumiesz pewnych 

wyrazów, użyj słownika.  

IV. Na koniec, posłuchaj tekstu jeszcze raz i postaraj się przeczytać go jak najpoprawniej.  

 

Zajęcia kreatywne 

Temat: Jak dużo wiem na temat Świąt Majowych? Sprawdzam swoją wiedzę. 

Otwórz odnośnik i sprawdź swoją wiedze na temat Świąt Majowych. Powodzenia. 

https://quizizz.com/admin/quiz/5cd2b77c7326b3001aa9185d/wita-majowe 

https://quizizz.com/admin/quiz/5af326ac3bc71700199b3501/majowe-wita 

https://quizizz.com/admin/quiz/5adc9b7e807775001a00e31a/wita-majowe 

https://quizizz.com/admin/quiz/5cd2b77c7326b3001aa9185d/wita-majowe
https://quizizz.com/admin/quiz/5af326ac3bc71700199b3501/majowe-wita
https://quizizz.com/admin/quiz/5adc9b7e807775001a00e31a/wita-majowe


Muzyka 

Temat: Formy muzyczne A, AB, ABA, ABA1. 

Notatka (przepisz do zeszytu) 

Forma muzyczna 

termin określający konstrukcję dzieła muzycznego z punktu widzenia współdziałania elementów 

muzyki. Jest to środek realizacji wyrazu emocjonalnego dzieła muzycznego, za pomocą technik 

kompozytorskich. 

Forma A 
jednoczęściowa budowa utworu muzycznego. 

Forma AB 
forma muzyczna złożona z dwóch kontrastowych części: A i B. 

Forma ABA 
trzyczęściowa forma muzyczna, w której części I i III są takie same, a środkowa się od nich różni. 

Forma ABA1 
trzyczęściowa forma muzyczna, w której części I i III są podobne, a środkowa część jest inna. 
 

Napisz co to są wariacje. Podręcznik str.103 -104 



 


