
KLASA VIA 

30.03.2020 r. 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Przecinek, kropka, myślnik, wykrzyknik, pytajnik … - co krok. 

Uczniowie korzystają z lekcji w e-podręczniku: 

https://epodreczniki.pl/a/przecinek-kropka-myslnik-wykrzyknik-pytajnik---co-

krok/DREeSJQ4l 

Wykonują ćwiczenie 1 i 2 w zeszycie, 3 i 4 interaktywnie. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Rysowanie kątów o podanych własnościach. 

Proszę dokładnie przeanalizować konstrukcję kąta zamieszczoną w zadaniu 1 na str.262                                            

i odpowiedzieć pisemnie na pytania w tym zadaniu. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie                   

1, 2 i 3  na str.105. 

Praca domowa: Zeszyt ćwiczeń zadanie 4 str.106. 

RELIGIA 

Temat: Wielki Tydzień 

Ostatni tydzień Wielkiego Postu nosi nazwę Wielkiego Tygodnia. To w nim dokonały się 

najważniejsze wydarzenia związanie z naszą wiarą. Tydzień ten rozpoczyna się Niedzielą 

Palmową upamiętniającą wjazd Pana  Jezusa do Jerozolimy. Łączy w sobie aż 3 okresy 

liturgiczne: Wielki Post, Triduum Paschalne oraz okres Wielkanocny. W Wielki Czwartek 

obchodzimy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił sakramenty 

Eucharystii i kapłaństwa. Liturgia tego dnia kończy się przeniesieniem Najświętszego 

Sakramentu do tzw. Ciemnicy – symbolizuje to pojmanie i uwięzienie Pana Jezusa.  

Wielki Piątek mówi nam o śmierci Pana Jezusa dla odkupienia ludzkich grzechów. W 

centrum tej liturgii stoi krzyż. Przebiega ona w następującej kolejności: Liturgia słowa (z 

czytaniem Męki Pańskiej z podziałem na role i rozbudowaną modlitwą powszechną), 

Adoracja Krzyża, Komunia Święta, Procesja do Grobu Pańskiego.  

Wysłuchaj jak brzmi śpiew modlitwy powszechnej w tym dniu, zastanów się nad jej treścią, a 

w zeszycie zapisz jakie są jej intencje (za kogo modlimy się w kolejnych wezwaniach). 

Użyj tego liku: https://www.youtube.com/watch?v=jU82PnCao3Y 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/przecinek-kropka-myslnik-wykrzyknik-pytajnik---co-krok/DREeSJQ4l
https://epodreczniki.pl/a/przecinek-kropka-myslnik-wykrzyknik-pytajnik---co-krok/DREeSJQ4l
https://www.youtube.com/watch?v=jU82PnCao3Y


JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: My own TV channel for a day!-reading. 

Podręcznik str.70 

Dzisiaj praca z tekstem. Chcielibyście kiedyś na próbę zostać prezenterem telewizyjnym? 

Bohaterka tekstu wygrała konkurs i w nagrodę wystąpiła w TV,  prezentując wybrany 

program.  

Posłuchaj tekstu i jednocześnie śledź go wzrokiem. Link do nagrania tutaj: 

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

Wybierz swój podręcznik i znajdź nagranie 2.23. Możesz też odtworzyć go na płycie CD 

dołączonej do podręcznika. 

Wyrazy, których nie rozumiesz zapisz w zeszycie pod tematem i przetłumacz. 

A huge screen –  

A competition –  

A tour  - 

A channel –  

Crew –  

Dopisz swoje wyrazy lub wyrażenia. Korzystaj ze słownika. 

Zadanie 2 str.70 

Wybierz właściwą odpowiedz. Wykonaj to zadanie ustnie. 

 

 

31.03.2020 r. 

INFORMATYKA GR.1 

Temat: Artysta: Zmienne 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/  

Po wejściu na stronę wybierają kurs 4, następnie lekcję 6. Artysta: Zmienne i wykonują 

zadania od 1 do 16. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku 

angielskim). Film jest cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Zainteresowani uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy. 

 

 

 

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


HISTORIA 

Temat: Rewolucja francuska./temat podzielony na dwie jednostki lekcyjne/. 

podręcznik str.184-185-186. 

Francuskie XVIII - wieczne społeczeństwo było podzielone na trzy stany. Stan pierwszy i 

drugi, były uprzywilejowane - nie płaciły podatków. Natomiast stan trzeci, ponosił koszty 

utrzymania całego państwa. Niezadowolenie stanu trzeciego doprowadziło do wybuchu 

rewolucji. Za jej symboliczny początek uważa się zdobycie Bastylii przez lud paryski 14 lipca 

1789 r. 

 

Na podstawie tekstu z podręcznika, w zeszycie przedmiotowym wyjaśnij pojęcia i datę: 

- Stany Generalne, 

- kto należał do stanu pierwszego, drugiego i trzeciego, 

- 14.07.1789r......................................................... 

Pisemnie odpowiedz na pytanie: Dlaczego doszło do wybuchu rewolucji francuskiej? 

 
 

MATEMATYKA 

Temat: Rysowanie kątów – zadania tekstowe. 

Proszę z podręcznika wykonać zadanie 2 i 7  str.263 . 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: To już znamy, powtarzamy – „W poszukiwaniu życiowych mądrości”, „Zabawa        

w pytania, czyli kto pyta, nie błądzi”. 

Na początku uczniowie analizują zagadnienia ze str.188 -189 (podręcznik „Literatura               

i kultura”). 

Następnie wykonują zadania ze str.190 – 191. Do zeszytu zapisują zadania 1, 10 i 11, 

pozostałe ustnie. 

Rozwiązania: 

Zad.2 

Mężczyźni rozmawiają o Platonie. 

Zad.5 

Filozofia 

Zad.7 

Rysunek po lewej – alegoria (ma jedno ukryte znaczenie) 

Rysunek po prawej – symbol (w odróżnieniu od alegorii może mieć kilka ukrytych znaczeń) 

Zad. 9  

Zdjęcie w środku (Ateny) 



W-F 

Pamiętaj, że ruch to zdrowie! Poniższe linki pomogą Wam utrzymać formę i prawidłową 

postawę ciała. 

https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno  

https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo  

 

TECHNIKA 

Temat: Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych.  

Osiągnięcia ucznia : Wyszukiwanie, analizowanie i interpretowanie informacji zawartych w 

instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej urządzenia.  

Uczeń w praktyce:  

potrafi wyszukać potrzebne informacje w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej danego 

urządzenia; określa energochłonność urządzeń na podstawie etykiety energetycznej; korzysta z 

dostępnych informacji na temat obsługi urządzenia; potrafi obsługiwać i konserwować urządzenia 

AGD zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji i karcie gwarancyjnej  

 
Przeczytaj : Do wykonania prac domowych coraz częściej używa się urządzeń elektrycznych. 

Umożliwiają one na przykład sprawniejsze i szybsze przygotowanie posiłków oraz dłuższe 

przechowywanie artykułów spożywczych. Aby bezpiecznie korzystać z urządzeń gospodarstwa 

domowego , trzeba znać zasady ich działania i użytkowania oraz sposób czyszczenia i 

konserwacji. 

Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi, która jest dołączana do każdego nowo 

zakupionego sprzętu. Wraz zakupem nowego sprzętu AGD lub RTV powinniśmy otrzymać  w 

sklepie podstawową dokumentację, to znaczy: instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  powinna być napisana w języku polskim i zawierać: 

- ogólne dane techniczne urządzenia 

- nazwę producenta, 

- rok produkcji urządzenia, 

- zasady obsługi, regulacji i konserwacji zakupionego sprzętu, 

- znak bezpieczeństwa (certyfikat) potwierdzający zgodność z Polską Normą i Normą 

Europejską. 

 
KARTA GWARANCYJNA - pisemna gwarancja odpowiedzialności producenta za dobrą jakość 

jego wyrobów przez określony czas. 

https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno
https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo


 

 

 

 

Przy korzystaniu z urządzeń technicznych pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa .  

Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik str. 228. 



ZADANIE DO WYKONANIA - w zeszycie przedmiotowym 

Wykonaj zadanie 5.1 str. 228 w podręczniku – pomocna będzie sporządzona tabela  

Nazwa urządzenia   

Zasady 

bezpieczeństwa 

podczas 

użytkowania 

 

Zasady 

eksploatacji 

 

 

 

Zasady 

konserwacji 

 

 

 

 

 

MUZYKA 

TEMAT: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA PODLASIE, LUBELSZCZYZNA, 

RZESZOWSZCZYZNA. SYLWETKA W. LUTOSŁAWSKIEGOJAKO JEDNEGO  

Z NAJWYBITNIEJSZYCH WSPÓŁCZESNYCH KOMPOZYTORÓW POLSKICH 

I JEGO INSPIRACJE MUZYKĄ RZESZOWSZCZYZNY. 

1. Przeczytaj  tekst o Podlasiu (P s. 99), obejrzyj  fotografię pary w stroju podlaskim 

umieszczoną na mapce. 

2. Przeczytaj opis regionu oraz tekst o kapeli ludowej ze zwróceniem uwagi na rolę bębnisty 

oraz  To ciekawe! (P s.100). 

 

Praca domowa 

Napisz notatkę o Witoldzie Lutosławskim. 

Notatkę proszę przesłać na podany adres (aj.zawadzka1@wp.pl ).  

Termin realizacji: do 07.04.2020 r. 

 

 


