
KLASA VIA 

20.04.2020r. 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Do ćwiczenia języka dobra jest fonetyka” Powtórzenie wiadomości o głoskach    

i literach. (2 godziny lekcyjne) 

Podręcznik „Nauka o języku i ortografia” s.8-11. Uczniowie wykonują pisemnie w zeszycie   

zad.1 i 2  ze s.8. 

Zad.1 s.8 

chrzęści, skrzypi, szeleści, szemrze, szepcze, szumem, śwista, zgrzyta 

Zad.2 s.8 

wyrazy z dwuznakami: np. piaszczysta, chrzęści, suszą, kolczasta, dobrze  

wyrazy z największą ilością głosek: suchorostów (10 głosek), piaszczysta (8 głosek)  

wyrazy z największą ilością liter: piaszczysta, suchorostów (11 liter) 

 

Zad.3 s.8 - ustnie 

(w kolejności od góry) pleść androny, mówić od rzeczy, mowa-trawa, gadka szmatka 

Na podstawie ramki „Przypomnij sobie” ze s.9  uczniowie sporządzają notatkę. 

Zeszyt ćwiczeń  - zad.1,2 s.5 

 

MATEMATYKA 

W tym tygodniu będziecie głównie pracować na platformie Epodreczniki. W środę czeka 

Was kartkówka z procentów. 

Temat: Diagramy procentowe. 

Po zapoznaniu się z przykładami na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/diagramy-procentowe/D19LrCsEC 

wykonaj ćwiczenia 8 – 13 na platformie. Jako pracę domową wykonaj w zeszycie ćwiczenie 17  

z platformy. 

 

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. 

https://epodreczniki.pl/a/diagramy-procentowe/D19LrCsEC


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: Laundry Symbols Explaination. Tłumaczenie symboli na metkach ubrań. 

Zapoznaj się z symbolami, aby dowiedzieć się jak we właściwy sposób dbać o ubrania. 

Przy każdym symbolu zapisz tłumaczenie w języku polskim. Wydrukuj kartę pracy, wytnij i wklej 

do zeszytu. Jeżeli nie masz drukarki, zapisz same tłumaczenia w zeszycie pod numerami od 1 do 

21. 

  

1. ………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………………….. 



7. ……………………………………………………………………………. 

8. …………………………………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………….. 

11. ………………………………………………………………. 

12. ……………………………………………………………….. 

13. …………………………………………………………….. 

14. ………………………………………………………….. 

15. …………………………………………………….. 

16. ………………………………………………………. 

17. ………………………………………………………… 



18. ………………………………………………………………. 

19. ………………………………………………………………. 

20. …………………………………………………………………………. 

21. ………………………………………………………………………. 

 

 

Podaj w języku angielskim instrukcje użytkowania powyższej koszulki . Instrukcję zapisz w 

zeszycie. 

 

21.04.2020r. 

INFORMATYKA gr.1 

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 

https://epodreczniki.pl/


HISTORIA 

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego /temat podzielony na trzy jednostki lekcyjne/. 

 

I. Obalenie rządów dyrektoriatu we Francji. 

Zapamiętaj: 

W czasie wojen toczonych przez rewolucyjną Francję z państwami europejskimi, które obawiały 

się rozprzestrzenienia na ich terenie haseł rewolucyjnych, karierę w armii francuskiej zrobił 

Napoleon Bonaparte. Objął on dowództwo na froncie włoskim , gdzie odniósł wiele zwycięstw. 

W 1799r.na wieść o niepowodzeniach wojsk francuskich na frontach europejskich Napoleon 

opuścił swoją armię w Egipcie i  wrócił do kraju.W listopadzie 1799r.Napoleon wspierany przez 

armię, obalił dyrektoriat i wprowadził nowy system rządów - konsulat. 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- korupcja -przyjmowanie pieniędzy przez urzędników państwowych w zamian za wydanie decyzji 

korzystnych dla płacącego, 

- zamach stanu - niezgodne z prawem przejęcie władzy w państwie siłą. 

- 1799r.-zamach stanu i przejęcie władzy we Francji przez Napoleona Bonapartego. 

Praca domowa. 

VIA - zeszyt ćwiczeń 1 i 2 str.98 

 

MATEMATYKA 

Temat: Procenty w życiu codziennym. 

https://epodreczniki.pl/a/procenty-w-zyciu-codziennym/DErTyiy3H 

Wykonaj ćwiczenia 1 - 6  na platformie. 

Uwaga: 

Jutro o godz. 10.00 napiszecie kartkówkę z obliczeń procentowych, którą otrzymacie przez 

wsipnet i odeślecie na moją pocztę do godz.10.45( danuta.raj.1613@gmail.com). 

 

JEZYK POLSKI 

Kontynuacja tematu z 20.04.2020r. 

Temat: „Do ćwiczenia języka dobra jest fonetyka” Powtórzenie wiadomości o głoskach    i 

literach. 

Podręcznik „Nauka o języku i ortografia”. 

Uczniowie wykonują pisemnie w zeszycie  zad.6,8,9 s.10-11 

 

https://epodreczniki.pl/a/procenty-w-zyciu-codziennym/DErTyiy3H


Zad.8 s.10 

włosku - włosy, ząb – zęby, klasówka – klasowy, wpadka – wpadać, krzyż – krzyżówka, ludzką – 

ludzi  

filozofka – filozofia, wstąp – wstąpić, laureatką – laureat, okładce – okładać, gazetki – gazeta, 

zwrotki – zwroty 

Zad.9 s.11 

kica – kicia, cud – ciut, cieni – ceni, śledzę – śledzie, wielbłądzie – błądzę, budzie – budzę 

Materiał na platformie e-podręczniki „Słyszymy głoski, piszemy litery” – uczniowie wykonują 

ćwiczenia interaktywne. 

 

W-F 

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 

 

TECHNIKA 

Temat: Urządzenia grzewcze. cd 

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://www.youtube.com/watch?v=wuz3N3wCNpE
https://www.youtube.com/watch?v=HW7GXH5VMfM
https://slideplayer.pl/slide/433854/
https://prezi.com/dxeewogze86p/lodowka-prezentacja-na-zajecia-techniczne/
https://prezi.com/dxeewogze86p/lodowka-prezentacja-na-zajecia-techniczne/
mailto:technika.rajgrod@gmail.com


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). 

 

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 ..................................................... 

 

22.04.2020r. 

 

JEZYK ANGIELSKI 

Subject: Future simple – czas przyszły prosty.  

Czas przyszły prosty –future simple tworzymy poprzez dodanie czasownika WILL przed 

czasownikiem głównym. WILL zmienia znaczenie czasownika na formę przyszłą np. 

I will help you! – Pomogę ci! 

I will have a sandwich. – Wezmę kanapkę (dosłowne tłumaczenie: Będę jadł kanapkę). 

I will send a postcard. – Wyślę pocztówkę. 

FORMA PRZECZĄCA:  WON’T 

I won’t  read it. Nie będę tego czytać. 

I won’t do it. Nie zrobię tego. 



I won’t have a drink. Nie będę brał napoju. 

Podręcznik str. 80 

Zad. 1 – ustnie 

Dopasuj wyrazy: 

Decision – decyzja  

Promise – obietnica 

An offer – propozycja/oferta 

do zdjęć a-c. 

Przepisz do zeszytu zieloną ramkę. 

Zad.2 – ustnie 

Połącz zdania 1-5 z ofertami. 

Zad. 3  - w zeszycie 

Jak zaoferujesz pomoc w przedstawionych sytuacjach? Napisz po jednym zdania do każdej 

sytuacji. 

Np. I’m hungry! (jestem głodny) 

 I will make you a sandwich. (Zrobię Ci kanapkę) 

I will = I’ll (można używać formy skróconej) 

Zad. 4 

Dopisz I’ll lub I won’t z czasownikiem z ramki, aby uzupełnić dialog. Odpowiedzi zapisz w 

zeszycie. Nie musisz przepisywać całego dialogu. 

Zeszyt ćwiczeń str. 34 

Wykonaj zadanie 1,2. Zadanie 3 jest dla chętnych. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Elementy algebry – ćwiczenia w zapisywaniu wyrażeń algebraicznych.                

(temat na 2 jednostki lekcyjne). 

https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-wyrazen-algebraicznych/DQrK3f6S8 

Wykonaj ćwiczenie 2, 3  na  platformie a 5 w zeszycie. W zeszycie także  rozwiąż                               

z podręcznika zadanie 1 i 2 str.272 oraz 6, 9 i 10 str.273. 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-wyrazen-algebraicznych/DQrK3f6S8


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: ... 

 

HISTORIA 

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego - Od konsula do cesarza. 

Zapamiętaj: 

Nowa  forma rządów wprowadzona we Francji konsulat/ nawiązywała do instytucji konsulatu 

istniejącej w starożytnym Rzymie/. Pierwszym konsulem został dożywotnio Napoleon Bonaparte. 

mailto:bozena282@interia.pl


Władzę wykonawczą powierzono trzem konsulom, ale pierwszy konsul, którym został Napoleon , 

sprawował faktycznie władzę dyktatorską, mając wyłączną inicjatywę ustawodawczą i kierując 

wszystkimi organami władzy wykonawczej. 

Trwałym osiągnięciem okazał sie wprowadzony w 1804r.Kodeks Cywilny zwany Kodeksem 

Napoleona. 

Dzięki popularności, rosnącej wraz z sukcesami w polityce wewnętrznej i zwycięstwami na 

frontach, Napoleon mógł w grudniu 1804r.ogłosić się cesarzem, przyjmując imię Napoleon I. 

 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- konsulat - system rządów wprowadzony w rewolucyjnej Francji w 1799r., gdy na czele państwa 

stanęło trzech konsulów, 

- 1804r. - koronacja Napoleona na cesarza. 

Praca domowa 

VIA - zeszyt ćwiczeń 3,4 str.98. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Czarodziejskie pędzla i pióra. Rady dla opisujących obraz. (2 godziny lekcyjne) 

 

Podręcznik „Literatura i kultura” s.208-211 

Zad.1,2 i 3 s.209-210 (ustnie). 

Zad.1 s.209 

kolorowe owoce, biała tkanina, która wyraźnie odcina się od koloru owoców, wzorzysta tkanina 

na fotelu 

Zad.2 s.209 

Kula  → pomarańcze i jabłka  

 

Stożek → kanciaste załamania tkaniny, wzory na kolorowej narzucie  

 

Walec → dzban z florystycznym motywem, nóżka patery  

 
Zad.3 s.210 

W zbliżeniu jabłko wygląda tak, jakby składało się z barwnych plam naniesionych delikatnymi 

pociągnięciami pędzla. Z oddali ten sam owoc sprawia wrażenie idealnie gładkiego, 

przestrzennego i naturalnego niemal tak, jak na fotografii. 

Zad.6 s. 210 – pisemnie do zeszytu. 

Szanowni Państwo, mam niewątpliwą przyjemność zaprosić na aukcję jednego z najpiękniejszych 

dzieł Paula Cézanne’a – Martwej natury z jabłkami i pomarańczami. To wyjątkowa gratka dla 



miłośników talentu francuskiego malarza. Już na pierwszy rzut oka możecie Państwo zauważyć 

tak typowe dla Cézanne’a formy geometryczne. Biała serweta na pierwszym planie, udrapowana 

w kształt nieregularnych brył stwarza wrażenie architektonicznej konstrukcji. Z ostrością załamań 

materiału kontrastują owoce o wyrazistych konturach i zadziwiająco miękkich kształtach. Artysta 

kładł barwne plamy za pomocą śmiałych pociągnięć pędzla. Dzięki temu uzyskał między innymi 

efekt świetlistości. Jabłka i pomarańcze mienią się bogactwem złota, żółci i czerwieni. 

Różnobarwność tkaniny widocznej na drugim planie nadaje dziełu dynamizmu. Kompozycja 

wydaje się pulsować kształtami i kolorami. Zachęcam do zakupu tego wyjątkowego płótna. 

Zaczynamy licytację. Cena wywoławcza… 

 

W-F 

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  

Temat: Przewrót w tył. 

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

Przed wykonaniem ćwiczenia koniecznie wykonaj ćwiczenia rozciągające. 

https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE 

https://www.youtube.com/watch?v=JaW0tUrLYFc
https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE

