
KLASA VIA 

23.04.2020r. 

BIOLOGIA 

Temat: Różnorodność ptaków i ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka. 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.133 – 137. 

Na str.134 – 135 znajdują się rysunki przedstawiające przystosowania ptaków do różnych 

środowisk życia oraz trybu życia. Przeanalizuj te informacje. Następnie wykonaj w zeszycie 

ćwiczeń na str.56 zadanie 1. 

W temacie lekcji mówimy o znaczeniu ptaków – wykonaj zad.2 w zeszycie ćwiczeń str.56. 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj jeszcze zadania 3 -5 ze str.57. 

 

MATEMATYKA 

Kontynuacja tematu z 22.04.2020r. 

Temat: Elementy algebry – ćwiczenia w zapisywaniu wyrażeń algebraicznych.                

(temat na 2 jednostki lekcyjne). 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: The red book – a lunch with Mrs Winter. 

Podręcznik str. 81 

W ostatniej części naszej historyjki dowiedzieliśmy się, że Ben wpadł w pułapkę na wyspie. Dziś 

Ben trafi do domu pani Winter i będzie towarzyszyć podczas lunchu. Co się wydarzy? Czy 

czerwona książka trafi w ręce złych ludzi? Aby dowiedzieć się wejdź w poniższy linki odsłuchaj 

nagrania: 

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

Wykonaj zadanie 8 (w zeszycie zapisz true or false) i 10 (w lukach 1-4 zapisz imiona bohaterów 

oraz uzupełnij zdanie stosując odpowiednią formę BE GOING TO). 

 

GODZ. WYCHOWAWCZA 

Temat: Poczucie własnej wartości. 

https://www.youtube.com/watch?v=5I-VyDHebLI 

 

PLASTYKA 

 

Temat: Język mody językiem porozumienia między ludźmi. Opowiadanie o sobie i pozycji 

społecznej poprzez strój.  

 

1. Podczas ostatnich zajęć miałeś za zadanie przeczytać temat 24.-25. Nie szata zdobi człowieka, 

ale… jak cię widzą, tak cię piszą ze s. 94-103. Miałeś okazję zaobserwować, jak zmienia się moda 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
https://www.youtube.com/watch?v=5I-VyDHebLI


na przestrzeni wieków, czego jest odbiciem. Zauważyłeś na pewno powiedzenie z tematu: jak cię 

widzą, tak cię piszą. Zastanawiałeś się kiedyś nad jego znaczeniem? Przypomnij sobie, co na ten 

temat było powiedziane w temacie. Jak strojem można było podkreślić pozycję społeczną? 

 

2. Mam nadzieję, że zajrzałeś do przesłanych linków z pokazami mody Diora, Balmaina czy 

Sainta Laurenta. Zwróciłeś uwagę, że każdy artysta, każda kolekcja przez niego stworzona, ma 

swój niepowtarzalny styl? Rolę w takim pokazie odgrywa odpowiednie dobranie modeli/modelek, 

sceneria (np. pod wieżą Eiffla czy w stylowych wnętrzach), a także muzyka. Ale zanim taki pokaz 

jest możliwy do zaprezentowania, projektant musi stworzyć kolekcję w formie szkiców. Teraz 

chcę, byś przyjrzał się przykładowym projektom różnych domów mody. Zauważ, są one 

sygnowane podpisem projektanta (podobnie jak obrazy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Link z propozycjami sukien ślubnych dla Lady Gagi różnych projektantów: https://www.zeberka.pl/moda/sa-juz-szkice-sukni-slubnej-dla-lady-gagi-foto/ 

Projekty i ich realizacje na modelkach: 

Praca plastyczna: Wykonaj projekty sukien lub innych strojów (jeden duży na całą kartkę lub kilka 

mniejszych – jak poniżej), które będą połączeniem klasycznego szkicu (np. cienkopisem, farbą, 

kredkami) i elementów będących fragmentami roślin czy innych produktów spożywczych (ser, 

wędlina, pieczywo). Za pomocą produktów spożywczych stworzysz strój na wzór poniższych 

inspiracji. Uwaga! Twoja praca ma być oryginalnym pomysłem, innym niż poniższe inspiracje.  

Termin wysłania zdj: 30.04. (tytuł: „plastyka kl. VIA 23.04.”). 

https://www.zeberka.pl/moda/sa-juz-szkice-sukni-slubnej-dla-lady-gagi-foto/


Inspiracje (Więcej inspiracji: https://www.zeberka.pl/moda/gretchen-roehrs-co-mozna-wyczarowac-z-owocow-i-warzyw/): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zeberka.pl/moda/gretchen-roehrs-co-mozna-wyczarowac-z-owocow-i-warzyw/


JĘZYK POLSKI 

Temat: Czarodziejskie pędzla i pióra. Rady dla opisujących obraz. 

Podręcznik „Literatura i kultura” s. 210-211. 

Uczniowie uważnie czytają rady dla opisujących obraz, następnie wykonują pisemnie zadanie 8.s 

210. Pracę należy napisać komputerowo i wysłać w załączniku na adres anna_sobocinska@wp.pl 

(do 30 kwietnia 2020 r.). 

Materiał na platformie e-podręczniki: Fantastyczna wyobraźnia Vincenta van Gogha. 

Uczniowie czytają przykładowy  opisu obrazu Gwiaździsta noc, który znajduje się  w zadanym 

materiale i wykonują ćwiczenia interaktywne . 

 

 

24.04.2020r. 

INFORMATYKA gr.2 

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 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Skills Steps – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. 

podręcznik str. 82 

zad. 1 – odpowiedzi zapisz w zeszycie 

Wysłuchaj i przeczytaj teksty. 

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

Dopasuj teksty a-e do dialogów 1-4. Uwaga, jeden tekst nie pasuje do żadnego dialogu. 

Zad. Extra Steps – w zeszycie 

Odpowiedz na pytania 

Podręcznik str. 83 

Zad.1 

Wysłuchaj nagrania. Co Bartek kupuje w sklepie? 

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

zad. 3 

Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. 

Uwaga!!!!! W czwartek 30.04.2020r. odbędzie się sprawdzian z rozdziału 6. 

mailto:anna_sobocinska@wp.pl
https://epodreczniki.pl/
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


W-F 

Temat: Test wiadomości.  

Pod poniższym linkiem dostępny jest test wiadomości ogólnych z w-f.  Test będzie do 

pobrania w piątek 24.04.2020 r. od godziny 8.00. 

Test wiadomości ogólnych z w-f 

Test należy wysłać w formacie Word na adres wfzdalnenauczanie@wp.pl do 28.04.2020 r.   

W temacie maila wpisz nazwisko i imię oraz klasę, z dopiskiem Test.  

                                              

RELIGIA 

Temat: Nasza odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo  

1. Przeczytaj opis tematu: 

Na mocy sakramentu chrztu świętego każdy z nas włączony został do wspólnoty Kościoła. 

Daje nam to dostęp do największego skarbu Kościoła – Chrystusa obecnego w 

sakramentach i prowadzącego nas do zbawienia. Wiąże się to także z odpowiedzialnością 

jaka spoczywa na nas, jako na katolikach. Jednym z jej elementów jest właśnie troska o 

chrześcijańskie dziedzictwo. 

2. Przeczytaj z podręcznika temat 39 (str. 124-125) 

3. Jako notatkę zapisz w zeszycie definicje słowa „odpowiedzialność” ze słownika. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą – przypomnienie i utrwalenie 

wiadomości. 

https://epodreczniki.pl/a/rownanie-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma/DgywrbdcG 

Wykonaj ćwiczenia 1,3,5 na platformie a 6 i 7  rozwiąż w zeszycie. 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Miauczy, świszczy i zgrzyta? Na wesoło o tym, co w domu słychać”. Oznaczanie 

głosek miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych. (2 godziny lekcyjne) 

Podręcznik „Nauka o języku i ortografia” s. 258-263 

Zad.1 s.258 – ustnie 

Zad.3 s. 259 – ustnie 

Rady nie od parady, czyli jak nie bać się prac domowych.  

Należy usiąść spokojnie przed telewizorem i poczekać, aż naczynia w zlewie się namoczą.  

Warto zmieść okruszki w miejsce, w którym nie będzie można ich dostrzec.  

Trzeba zamknąć nieposprzątane pomieszczenia, aby goście nie zobaczyli bałaganu.  

Można zawieźć pranie do pralni, a w tym czasie pójść ze znajomymi na kręgle. 
 

Uczniowie czytają wiadomości z ramki Przypomnij sobie!  s.259 i 262. 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Test-wiadomości-ogólnych-z-w-f-6.doc
mailto:wfzdalnenauczanie@wp.pl
https://epodreczniki.pl/a/rownanie-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma/DgywrbdcG


Zad.6 s.261 – pisemnie 

skarb – skarbowi                                                         

czekoladka – czekoladek                                      

róg – rogu  

poprawka – poprawek  

związki – związek  

prążki – prążek 

 

Pisze poprawnie, kto zna właściwe sąsiedztwo. 

 

Zad.7 s.261 – pisemnie 

 

A. SŁODKI  

B. TALERZ  

C. PROŚBA  

D. ŚNIEG  

E. PODRÓŻ  

F. OBOWIĄZKOWO  

G. SCHAB  

H. OBRAZKOWY  

I. POCZTÓWKA 
 

Zeszyt ćwiczeń s.129-133 – uczniowie wykonują trzy dowolne zadania. 

Materiał na platformie e-podręczniki: Dźwięczna czy bezdźwięczna; Miękka czy twarda. 

Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne. 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew
https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA

