
KLASA VA 

23.04.2020 (czwartek) 

Technika 

Temat : Materiały drewnopochodne i kompozytowe.  Obróbka drewna .  

Z trocin i wiórów , które pozostają po obróbce drewna w tartaku, wytwarzane są materiały 

drewnopochodne. Stosuje się je przeważnie w meblarstwie. Dzięki ich wytwarzaniu możliwa 

jest oszczędniejsza gospodarka drewnem. Każdy rodzaj takiego materiału ma inną twardość            

i wytrzymałość .  

Rodzaje materiałów drewnopochodnych: 

 

1) fornir (okleina)- cienki arkusz drewna  

2) płyta pilśniowa  - płyta otrzymywana  ze sprasowanego, rozdrobnionego drewna                        

i kleju 

3) sklejka  - płyta sklejona z nieparzystej liczby fornirów (oklein)  ułożonych na 

przemian wzdłuż i w  poprzek włókien 

4) płyta wiórowa  -  płyta powstająca poprzez sprasowanie grubych wiórów z dodatkiem 

kleju 

 

Sklejki - produkuje się je najczęściej z brzozy, olchy ,sosny lub buku. Są wykorzystywane w 

przemyśle budowlanym do wyrobu okien i drzwi oraz meblowym – do produkcji krzeseł, 

stołów, szaf. Wytwarza się z nich także sprzęt sportowy (deskorolki, narty) i drobne sprzęty 

gospodarstwa domowego 

Forniry  to arkusze drewna o grubości nieprzekraczającej 1 mm, służące do   oklejania płyt 

meblowych. Skrawane są zwykle z drewna okrągłego o dużym przekroju.  

Płyty pilśniowe i wiórowe są wykorzystywane w przemyśle meblowym, budownictwie, a 

także do produkcji galanterii drzewnej, czyli drobnych przedmiotów użytkowych, np. 

skrzynek czy wieszaków. 

  ( otwórz materiał  - Ctrl+ kliknięcie )-   materiały drewnopochodne  

 

OBRÓBKA DREWNA 

Drewno jest surowcem trudniejszym w obróbce niż na przykład papier. Dlatego do 

wykonania przedmiotów z tego materiału służą specjalistyczne narzędzia .  

http://www.calameo.com/books/003373196ac3d869deadf


 

Metody łączenia drewna 

 

Tradycyjny sposób, pozwalający zrezygnować z użycia łączników metalowych, to łączenie 

na wpust i pióro (1). Polega na wycięciu w jednym elemencie wpustu, do którego wsuwa się 

pióro – wypukłą część drugiego elementu. Ważne jest, by obydwa  łączone ze sobą fragmenty 

zachowywały te same proporcje i były precyzyjnie dopasowane. 

Łączenie z wykorzystaniem kołków (2) jest niewidoczne na zewnątrz konstrukcji, dlatego 

pozwala na estetyczne scalenie dwóch części. Istotne w tej metodzie jest dokładne 

wyznaczenie miejsc nawiercenia otworów do montażu kołków. Dotyczy to oczywiście 

obydwu fragmentów, które planujemy połączyć. Kołki należy osadzić ciasno, a ich średnica 

powinna być nieco większa niż średnica otworów. Połączenie to wymaga dodatkowego 

wzmocnienia klejem. 

Scalanie za pomocą łączników ciesielskich (3) to skuteczny sposób montażu drewnianych 

konstrukcji. Jest jednak mało estetyczny, dlatego stosuje się go w miejscach, gdzie metalowe 

połączenia są mało widoczne. 

Łączenie wkrętami (4) polega na nawierceniu płytkich otworów w dwóch kawałkach drewna 

i połączeniu ich wkrętami. Jest to sposób dający możliwość ponownego rozłączenia 

elementów konstrukcji. 

Łączenie przez klejenie (5) daje pewność trwałego zespolenia elementów. Polega na pokryciu 

łączonych powierzchni drewna warstwą kleju, złożeniu ich i dociśnięciu za pomocą ścisków 

stolarskich. 

Łączenie z użyciem gwoździ (6) polega na scalaniu elementów odpowiednio dobranymi 

gwoździami. Za pomocą gwoździ zespala się elementy, których wygląd jest nieistotny. Ten 

sposób łączenia daje bowiem mało estetyczny efekt końcowy. 



 

ZADANIE DO WYKONANIA  

W zeszycie przedmiotowym : wpisz temat lekcji  

Przeczytaj  treść  tematu lekcji z podręcznika str. 108, przeczytaj uważnie przygotowaną 

przeze mnie powyższą notatkę . 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=HeubfMuogXw 

 
 Wydłuża się czas powrotu do szkoły ,w związku z tym proszę , aby praca techniczna-                   

,,  Wisząca pisanka ‘’ została wysłana na adres mailowy : technika.rajgrod@gmail.com                     

( dotyczy tych uczniów ,którzy nie wysłali zdjęć tej pracy ) 

   W razie jakichkolwiek pytań, problemów proszę kontaktować się ze mną przez w/w adres. 

 

 

Język polski 

c.d. poprzedniej lekcji 

 

Język angielski gr.1 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=HeubfMuogXw
mailto:technika.rajgrod@gmail.com


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.   

 

Matematyka 

c.d. 

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: Rozmowy telefoniczne – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu. 

Podręcznik str. 93. 

Dziś zapoznasz się z przykładową rozmową telefoniczną z kolegą / koleżanką, w której 

można zaproponować jemu / jej wspólne spędzenie czasu. Zastosujesz tu poznaną już 

wcześniej frazę Would you like to … ? (Czy chciałbyś … ?) 

I. Posłuchaj nagrania w zadaniu 1. Które zdanie jest prawidłowe? 

1. Sally is phoning Martin. (Sally dzwoni do Martina?) 

2. Martin is phoning Sally? (Martin dzwoni do Sally?) 

Mama Martina: Halo? 

Sally: Halo, tu Sally. Czy mogłabym 

rozmawiać z Martinem? 

Mama: Oczywiście. Chwileczkę… 

Martin, Sally dzwoni. 

Martin: Cześć Sally. 

Sally: Cześć. Czy chciałbyś pójść do kina 

dziś wieczorem? 

Martin: Świetny pomysł. 

Sally: Dobrze, spotkajmy się w kinie o 7.00. 

Martin: Do zobaczenia o 7. Cześć. 

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


Które zdanie jest właściwe, pierwsze czy drugie? 

Zwróć uwagę na niebieskie wyrażenia w tym dialogu. Są one opcjonalne i można je zastąpić 

innymi wyrażeniami właściwymi dla sytuacji. Teraz posłuchaj dialogu i przeczytaj jego treść 

tyle razy, ile potrzebujesz, aby płynnie czytać. 

 

W-F 

Doskonalimy przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu.  

Zajęcia rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką, taką jak na lekcji wychowania 

fizycznego, z akcentem na rozciąganie tułowia (skłony, skrętoskłony, skręty tułowia). 

Następnie wykonujemy ćwiczenia przygotowujące do głównego celu lekcji, tj. przewrotu 

takie jak zaprezentowane na filmiku pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=tl1CNwQDbfc  Do zajęć potrzebny będzie kocyk i osoba 

asekurująca  (najlepiej osoba pełnoletnia) wykonanie przewrotu. Zwracamy uwagę na zasady 

BHP: przed przewrotami wykonujemy rozgrzewkę, przy przetaczaniu wykonujemy 

skłon głowy, z oparciem brody na klatce piersiowej, angażujemy również asystenta! 

Powodzenia! 

 

 

24.04.2020 (piątek) 

Matematyka 

Temat: Plan, mapa, skala – co umiem? 

Proszę rozwiązać zadania  1 – 4 na str.263 w podręczniku.  

Uwaga: 

W poniedziałek 27.04.2020 godz.10.00  – kartkówka z tematu „ Plan, mapa, skala’, którą 

prześlę Wam przez serwis wsipnet. 

 

W-F 

Doskonalimy prawidłową postawę ciała poprzez wykonanie  ćwiczeń korekcyjnych.  

Obejrzyj filmik o linku:   https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I  , następnie 

postaraj się wykonać zgodnie z instruktażem przynajmniej 10 ćwiczeń z 15 w nim 

zaprezentowanych.  Zajęcia rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką ogólną, 

taką jak na lekcji wychowania fizycznego. Potrzebne będą: kocyk, piłki -  mała i duża oraz 

chęć do niewielkiego wysiłku. Ćwiczenia te powinniśmy wykonywać cyklicznie a nie 

będziemy mieć kłopotów z  prawidłową postawą ciała. Powodzenia! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tl1CNwQDbfc
https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I


Język angielski gr.1 

Subject: Rozmowy telefoniczne – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu. 

Podręcznik str. 93. 

Dziś zapoznasz się z przykładową rozmową telefoniczną z kolegą / koleżanką, w której 

można zaproponować jemu / jej wspólne spędzenie czasu. Zastosujesz tu poznaną już 

wcześniej frazę Would you like to … ? (Czy chciałbyś … ?) 

II. Posłuchaj nagrania w zadaniu 1. Które zdanie jest prawidłowe? 

1. Sally is phoning Martin. (Sally dzwoni do Martina?) 

2. Martin is phoning Sally? (Martin dzwoni do Sally?) 

 

Mama Martina: Halo? 

Sally: Halo, tu Sally. Czy mogłabym 

rozmawiać z Martinem? 

Mama: Oczywiście. Chwileczkę… 

Martin, Sally dzwoni. 

Martin: Cześć Sally. 

Sally: Cześć. Czy chciałbyś pójść do 

kina dziś wieczorem? 

Martin: Świetny pomysł. 

Sally: Dobrze, spotkajmy się w kinie o 

7.00. 

Martin: Do zobaczenia o 7. Cześć. 

 

Które zdanie jest właściwe, pierwsze czy drugie? 

Zwróć uwagę na niebieskie wyrażenia w tym dialogu. Są one opcjonalne i można je zastąpić 

innymi wyrażeniami właściwymi dla sytuacji. Teraz posłuchaj dialogu i przeczytaj jego treść 

tyle razy, ile potrzebujesz, aby płynnie czytać. 

 

II lekcja: 

Subject: Redagowanie tekstu rozmowy telefonicznej – zadania w pisaniu i czytaniu.  

I. Przejdź do zadania drugiego. Przeczytaj zdania w punktach 1-4. Posłuchaj dwóch 

dialogów i wybierz właściwe wyrażenia.  

II. Wykonaj zad. 3. Uzupełnij treść dialogów wyrazami z ramki. Posłuchaj nagrania z 

zadania poprzedniego i sprawdź swoje odpowiedzi. Przeczytaj dialogi ponownie na głos.  

 



 

III. Wykonaj przykładowe zadanie egzaminacyjne. Przeczytaj wypowiedzi w chmurkach 

w zad. 4. Którą odpowiedź byś wybrał a, b, c? 

IV. Wykonaj zad. 5, ostatnie na dziś. Napisz w zeszycie dialog korzystając z zad.1. 

Pamiętaj aby zmienić niebieskie wyrażenia. Użyj fraz z ramki. Sprawdź poprawność swojej 

pracy. Gotowy dialog prześlij mi na maila do 24.04. Każda ocena wystawiana w najbliższym 

czasie będzie miała wagę 1. 

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  

 

Informatyka gr.2 

Temat: Spacer duszka nad jeziorem. 

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

 

Religia 

Temat: Słowo Boże światłem 

1. Przeczytaj wprowadzenie do lekcji:  

Wszyscy wiemy że kiedy jest ciemno, i nie widzimy co nas otacza, bardzo łatwo jest 

się przewrócić lub o coś uderzyć. Aby tego uniknąć potrzebujemy źródła światła. 

Podobnie jest z naszymi grzechami. Aby ich unikać potrzebujmy światła które 

pomoże nam ich uniknąć. Tym światłem jest właśnie Słowo Boże mówiące nam jak 

mamy żyć aby dojść do nieba. 

2. Obejrzyj film dostępny pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=eR7OH6t6m2c&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-

mpYDdvBKcsGutqlq&index=9  

3. Zapisz w zeszycie jako notatkę jeden z fragmentów Pisma Świętego mówiący o 

działaniu Pana Boga w Jego Słowie (znajdziesz je w podręczniku na stronach 114-

115, na żółtym tle) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew
https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA
https://epodreczniki.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=eR7OH6t6m2c&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=eR7OH6t6m2c&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=9


Język polski 

Temat: „Czy cień rymuje się z wiem?” Józef Ratajczak „Cień na ścianie”. 

Podręcznik: „Słowa z uśmiechem” str. 243  

Platforma wsipnet:  https://app.wsipnet.pl/sc-196628/podreczniki/strona/147804 

Przeczytaj tekst wiersza, przypomnij, czym jest rym i jakie są rodzaje rymów (podręcznik 

str.244). Wykonaj zadania na platformie. 

Praca domowa: zestaw 32 udostępniony na platformie. 

 

Język angielski gr.2 

Subject: Redagowanie tekstu rozmowy telefonicznej – zadania w pisaniu i czytaniu.  

 

I. Przejdź do zadania drugiego. Przeczytaj zdania w punktach 1-4. Posłuchaj dwóch 

dialogów i wybierz właściwe wyrażenia.  

 

II. Wykonaj zad. 3. Uzupełnij treść dialogów wyrazami z ramki. Posłuchaj nagrania z 

zadania poprzedniego i sprawdź swoje odpowiedzi. Przeczytaj dialogi ponownie 

na głos.  

 

III. Wykonaj zad. 5, ostatnie na dziś. Napisz w zeszycie dialog korzystając z zad.1. 

Pamiętaj aby zmienić niebieskie wyrażenia. Użyj fraz z ramki. Sprawdź 

poprawność swojej pracy. Gotowy dialog prześlij mi na maila do 24.04.  

 

Każda ocena wystawiana w najbliższym czasie będzie miała wagę 1. 

 

https://app.wsipnet.pl/sc-196628/podreczniki/strona/147804

