
 

 

KLASA VA 

11.05.2020  (poniedziałek) 

Matematyka 

W dalszym ciągu powtarzamy materiał z ostatniego działu. Przypominam, że w piątek 

15.05.2020 piszecie sprawdzian – ostatni w tym roku szkolnym. 

Temat: Kąty w trójkątach i czworokątach – zadania powtórzeniowe. 

Proszę pod tematem rozwiązać zadania z podręcznika: 8, 9, 10 str.278. 

Historia 

Temat: Polska pierwszych Piastów - powtórzenie wiadomości. 

 

Na podstawie wiadomości z podręcznika dział VI wykonaj w zeszycie polecenie 3,5,6 str.190 

z podręcznika. 

Wyślij pracę do 15.05.2020r na adres: h.jeczelewska.gimraj@gmail.com 

 

Religia 

Temat: Chrystus zaspokaja ludzki głód  

1. Przeczytaj opis lekcji 

Podstawową potrzebą każdego człowieka jest nasycenie głodu. Wiedział o tym Pan 

Jezus, który widząc idące za nim tłumy, dokonał cudu rozmnożenia chleba. Jednak 

pokarm który zostawił nam Chrystus nie ogranicza się do tego świata. W Komunii 

Świętej daje nam samego Siebie, jako pokarm potrzebny do osiągnięcia życia 

wiecznego. 

2. Przeczytaj fragment Pisma świętego opisujący cud rozmnożenia chleba, 

Ewangelia wg św. Łukasza rozdział 9, wersety 12 – 17. 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=324  

3.  Na podstawie akapitu Eucharystia pokarmem dla spragnionych miłości, pokarmem 

na życie wieczne (w podręczniku na stronie 131) napisz w zeszycie odpowiedź na 

pytanie: Dlaczego przyjmowanie Komunii Świętej jest potrzebne w naszym 

życiu? 

4. Zrób zdjęcie odpowiedzi na pytanie i wyślij mi na Messengera lub email: 

heyah06@o2.pl w terminie do 18.05.2020 r. 

 

W-F 

Wykonujemy ćwiczenia równoważne ciała.  

Po obejrzeniu filmiku o linku:  https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk          

przystępujemy do kilkuminutowej rozgrzewki. Następnie wykonujemy 4 ćwiczenia 

równoważne w 3 seriach.  Powodzenia! 

https://poczta.wp.pl/k/
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=324
mailto:heyah06@o2.pl
https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk


 

 

Biologia 

Temat: Powtórzenie wiadomości o protistach, grzybach i roślinach zarodnikowych. 

W podręczniku na str. 112 – 114 mamy krótkie podsumowanie na temat budowy, środowiska 

życia, czynności życiowych tych organizmów. Zapoznaj się z tymi wiadomościami. 

Następnie wykonaj zadania powtórzeniowe w zeszycie ćwiczeń na str. 48 -51. 

W podręczniku na str. 115-118 znajduje się zestaw zadań testowych – odpowiedz na pytania. 

Prześlij mi ten test w celu sprawdzenia – zapisz tylko numer pytania i prawidłową odpowiedź, 

np.  

1 . d 

2 . c     i tak dalej. 

Pracę prześlij do 17 maja 2020 r. 

Język polski 

Temat: Na tropie muz. Poetyckie języki i ich tajniki – powtórzenie. 

Podręcznik „Słowa z uśmiechem” str. 270-271 (tu znajdziecie materiały powtórzeniowe, z 

których można skorzystać podczas wykonywania ćwiczeń). 

Wykonaj ustnie ćwiczenia ze stron 272-274, odpowiedzi do ćwiczeń: 1,2,16 i 17 zapisz w 

zeszycie. 

 

12.05.2020 (wtorek) 

W-F 

Wykonujemy ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.  

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=plq6-5pWP-M      

 wykonujemy kilkuminutową rozgrzewkę .  Z wykorzystaniem kocyka, maty - wykonujemy 

      8 ćwiczeń  zaprezentowanych w filmiku. Silny brzuch pozwoli nam zachować 

prawidłową postawę ciała  i uniknąć w przyszłości wielu chorób.  Powodzenia! 

Język angielski gr.1 i gr.2 

Subject: List prywatny opisujący wydarzenia niezwykle spędzonego dnia – analiza 

przykładu. 

Podręcznik str. 96. 

https://www.youtube.com/watch?v=plq6-5pWP-M


 

 

W najbliższym czasie postaracie się napisać list do kolegi lub koleżanki, w którym opiszecie 

jakiś szczególny, wyjątkowy dla was dzień. Może to być np.: relacja z wyjazdu w interesujące 

miejsce. Dziś przeczytacie przykładowy list, z którego będziecie mogli korzystać przy pisaniu 

własnego. Wprowadzimy sobie też przykładowe wyrażenia na rozpoczęcie i zakończenie 

listu.  

I. Na początku zapoznajmy się z listem Alice, która napisała do Ryana.  

 

Drogi Ryanie 

Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie 

dobrze. Podoba Ci się Twoja nowa 

szkoła? Masz dużo przyjaciół? 

Pojechałam do Londynu w ubiegłą sobotę 

z moją mamą. Rano poszłyśmy na zakupy 

w Covert Garden. Kupiłam fioletową 

koszulkę. Potem zjadłyśmy lunch w 

chińskiej restauracji. Jedzenie było 

świetne!  

Po południu wydarzyła się niesamowita 

rzecz. Odwiedziłyśmy Muzeum Nauki i 

zobaczyłam Daniela Ragcliffa z Harrego 

Pottera w tamtejszej kawiarni. To był mój 

szczęśliwy dzień. 

Poza tym, u mnie to już wszystko. Napisz 

wkrótce. 

Całuski, 

Alice  

 

Każdy list prywatny powinien zaczynać się od wyrażenia ‘Dear …’. Jest to typowy zwrot 

używany w tego typu wypowiedziach. Nie zapomnij o wpisaniu imienia osoby, do której 

piszesz. Następnym krokiem jest krótkie wprowadzenie na powitanie typu: mam nadzieję, że 

wszystko u Ciebie dobrze lub jak się masz? Kolejno zaczynasz opisywać to niezwykłe 

przeżycie, którego doznałeś i chcesz się nim podzielić z kolegą. Pamiętaj, że opisując to 

musisz zastosować kolejność wydarzeń, od tego, które było najwcześniej do tego 

najpóźniejszego. Tutaj relacjonujesz coś, co już się wydarzyło więc obowiązkowo musisz 

używać czasu przeszłego – past simple.  Na koniec zamieść krótkie pożegnanie typu – u mnie 

to wszystko, napisz do mnie wkrótce, itp. Obowiązkowo na koniec wpisz pozdrowienie np.: 

buziaki, mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. Podpisz się tylko swoim imieniem. 

II. Przeczytaj list jeszcze raz. Wykonaj zad. 6. Jest to krótkie streszczenie listu Alice. 

Uzupełnij szare pola jednym wyrazem. Wykonaj to zad. ustnie.  

III. Przejdź do zad. 7. Przepisz poniższą tabelkę do zeszytu. Są to przykładowe zwroty 

rozpoczynające i kończące list. Zapamiętaj je.  

 



 

 

 

Zwroty rozpoczynające list: 

 

 

Dear (Ellie) – Droga (Ellie) 

I hope you’re well. (Mam nadzieję, że u  ciebie wszystko 

dobrze.) 

How are you? (jak się masz?) 

Tkanks for your letter.(Dzięki z twój list.) 

 

 

Zwroty kończące list: 

 

 

Bye for now. (Na razie.) 

Anyway, that’s all from me. (Poza tym, to wszystko u mnie.) 

Write soon! (Napisz wkrótce!) 

Hope to see you soon! (Mam nadzieję, że cię wkrótce zobaczę.) 

Love, David (Buziaki / całusy, Dawid) 

 

 

IV. Przeanalizuj jeszcze raz list, przeczytaj go na głos, utrwal wyrażenia z tabelki.  

 

Informatyka 

Temat: Programowanie – Podróż przez Minecraft z kodem. 

Wejdź na stronę https://code.org/minecraft i rozpocznij swoją „Podróż Bohatera”. 

 

Język polski 

Temat: SOS dla Ziemi – rzecz o ekologii. 

Temat na dwie godziny lekcyjne. 

Lekcja znajduje się w podręczniku: „Nauka o języku i ortografia” str. 222-225 

Oraz na platformie wsipnet: 

https://app.wsipnet.pl/sc-200266/podreczniki/strona/148610 

Zapoznaj się z zasadami pisowni zakończeń: -i, -ii, -ji str. 222 – 223, a następnie wykonaj 

Zestaw 32 i 33 z platformy wsipnet. 

 

 

 

https://code.org/minecraft
https://app.wsipnet.pl/sc-200266/podreczniki/strona/148610


 

 

Matematyka 

Temat: Własności wielokątów – rozwiązywanie zadań . 

Proszę na platformie wsipnet wykonać ćwiczenie: 

XI.7. (Uczeń oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów) – 

Zestaw 1 

Plastyka 

Temat: Antyk wiecznie żywy – test wiedzy on-line.  

 

Dziś – 12 maja – (w godz. 13.00 – 13.30) 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.  

 

Wykonaj kolejno czynności: 
* o godz. 13.00 wejdź w link: https://forms.gle/Xg6ZgjFJS4mWb5T58, który będzie 

zawierał test odpowiedzi zamkniętych i krótkich odpowiedzi otwartych, 

* umieść na początku testu poprawny adres e-mail własny bądź rodzica (dostaniesz na 

niego informację zwrotną o teście), 

* wpisz w polu „Kod ucznia”: 5A i numer z dziennika, np. 5A01, 

*  rozwiąż test i kliknij: „Prześlij” na dole testu do godziny 13.30 (nawet jeśli nie 

wykonasz wszystkich zadań). Po tej godzinie test staje się nieaktywny! 

 

Test jest obowiązkowy! Jeżeli nie podejdziesz do jego pisania, także otrzymasz ocenę.  

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, problemów w czasie trwania testu, kontaktuj 

się ze mną pod adres e-mail: emie@poczta.fm lub przez komunikator Messenger. 

 

 

13.05.2020 (środa) 

Historia 

Temat: Rozbicie dzielnicowe / temat podzielony na 2 jednostki lekcyjne/. 

 

I. Synowie Bolesława Krzywoustego w walce o władzę. 

   Dalsze rozbicie kraju. 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- rozbicie dzielnicowe - okres, w którym państwo polskie było podzielone na niewielkie 

dzielnice, pozostające pod rządami książąt piastowskich. Trwało od pierwszej połowy XII 

wieku do koronacji Władysława  Łokietka na króla Polski w 1320r. 

- dzielnica senioralna - dzielnica,która zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego miała 

być rządzona przez najstarszego z żyjących Piastów, czyli seniora. W jej skład wchodziła 

między innymi Małopolska z Krakowem. 

- 1138r.- śmierć Bolesława Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego. 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 1, 2 str.106. 

 

https://forms.gle/Xg6ZgjFJS4mWb5T58
mailto:emie@poczta.fm


 

 

Geografia 

Temat: Utrwalenie wiadomości z poznanych krajobrazów na Ziemi. 
 

Odpowiedzi na poniższe pytania prześlij na mój email bozena282@interia.pl Termin- 14.05.2020 r. 
 

1. Rozpoznaj zjawisko na podstawie opisu. Podaj nazwę tego zjawiska oraz nazwę strefy 

krajobrazowej, w której ono występuje.   

 

Nazwa zjawiska: 

……………...….…………... 

Strefa krajobrazowa: 

………….….…………... 

 

2. Podkreśl właściwą nazwę strefy krajobrazowej, którą opisano w poniższym punkcie.  

 Strefa tych lasów rozciąga się głównie w Ameryce Północnej, Europie i Azji. 

A. Las liściasty i mieszany. B. Las równikowy. 

3. Wykonaj polecenia na podstawie wykresu klimatycznego..

 

 

A. Zapisz nazwę miesiąca, w którym występują najwyższe opady..........  

B. Zapisz wartości średniej miesięcznej temperatury. 

Najwyższa temperatura: ……. °C. Najniższa temperatura: ……. °C 

C. Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 

Wykres klimatyczny dotyczy:        

 a) stepu                     b) sawanny 

 

4. Wybierz i podkreśl te spośród podanych cech, które dotyczą sawanny. 

Występuje między innymi w Europie i Azji.  Występuje między innymi w Afryce i Australii. 

 Występują dwie pory roku: sucha i deszczowa.  Żyją tu głównie małe ssaki, które ryją nory w ziemi. 

 Żyją tu duże ssaki roślinożerne.  Ludzie mieszkają w jurtach.   Mieszkają tu Masajowie. 
 

5. Podaj na podstawie opisów właściwe nazwy.  

A. Wspólna cecha krajobrazów sawanny i stepu …………………… 

B. Nazwy trzech zwierząt zamieszkujących sawannę……………………………… 

C. Nazwy dwóch roślin rosnących na stepie…………………………………… 

Z roślin, zbiorników wodnych oraz 

podmokłego podłoża intensywnie paruje woda. 

Powietrze jest bardzo wilgotne. Para wodna się 

unosi, by na pewnej wysokości się ochłodzić, 

skroplić i utworzyć chmury. Z nich codziennie  

po południu padają ulewne deszcze. 

mailto:bozena282@interia.pl


 

 

Język polski 

c.d. poprzedniej lekcji 

Temat: SOS dla Ziemi – rzecz o ekologii. 

Temat na dwie godziny lekcyjne. 

Lekcja znajduje się w podręczniku: „Nauka o języku i ortografia” str. 222-225 

Oraz na platformie wsipnet: 

https://app.wsipnet.pl/sc-200266/podreczniki/strona/148610 

Zapoznaj się z zasadami pisowni zakończeń: -i, -ii, -ji str. 222 – 223, a następnie wykonaj 

Zestaw 32 i 33 z platformy wsipnet. 

 

Matematyka 

Temat : Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych dotyczących skali. 

 

Proszę w zeszycie rozwiązać zadania z podręcznika: 12 str.279, 15 str.280 oraz 16 str.281. 

 

Język angielski gr.2 

Subject: Redagowanie listu prywatnego do kolegi lub koleżanki.  

Podręcznik str. 97. 

Dziś postarasz się napisać własny list. Przypomnij sobie treść listu Alice oraz wprowadzone 

zwroty. 

I. Przejdź do zad. 9. Czy przeżyłeś kiedykolwiek w swoim życiu jakiś niesamowity 

dzień? Jeżeli nie, wymyśl jakąś ciekawą historię. Przeczytaj pytania 1-6. 

Odpowiadając na nie, możesz zaplanować treść swojego listu.  

 

1 Gdzie pojechałeś? 

2 Z kim pojechałeś? 

3 Co zrobiłeś rano? 

4 Gdzie zjadłeś lunch? 

5 Co zrobiłeś po południu? 

6 Kogo zobaczyłeś? 

II. W zeszycie napisz list do kolegi / koleżanki opisujący niesamowity dzień w 

swoim życiu. Stosuj się do formy listu z zad. 5. Pamiętaj o zwrotach 

rozpoczynających i kończących, używaj czasu przeszłego. Zachowaj kolejność 

wydarzeń. Napisany list prześlij do sprawdzenia do 15.05.  

https://app.wsipnet.pl/sc-200266/podreczniki/strona/148610


 

 

Muzyka 

Temat: Tadeusz Kościuszko. Utrwalenie form muzycznych. 

Otwórz podręczni na stronie 110-110 i przeczytaj wiadomości o Tadeuszu Kościuszko. 

 

 

14.05.2020 (czwartek) 

Technika 

Temat: Piasek i glina, czyli o szkle i ceramice.  

Szkło  

Piasek jest najważniejszym surowcem w produkcji szkła. Pozostałe to węglan wapnia                           

i węglan sodu. Surowce miesza się i topi w piecach. 

Szkło w postaci półstałej masy można łatwo formować. 

W hutach szklane wyroby kształtuje się poprzez: wydmuchiwanie ,odlewanie ,prasowanie. 

Szkło można barwić przez dodanie do niego w czasie topienia związków odpowiednich 

metali .  
 

ZADANIE DO WYKONANIA :  

- w zeszycie przedmiotowym zapisz temat lekcji i krótką  notatkę  

- przeczytaj temat z podręcznika str.  124-127.  

-zapoznaj się z etapami produkcji szkła i procesem produkcji butelek ( przeanalizuj rysunek 

na str.124 i 125) 

- zapoznaj się następującymi terminami: piec, tygiel , piece donicowe i wannowe, piszczel 

szklarski , witraż .  

Zachęcam do przeczytania, obejrzenia:  

 szkło   

 https://www.youtube.com/watch?v=m-IDLjyNFgI 

 https://www.youtube.com/watch?v=T88PmwPy0dk 

 

Język polski 

Temat: Przeniesienie do krainy symetrii, proporcji i cieni. Pisownia zakończeń –i, -ii, -ji. 

Temat na dwie godziny lekcyjne. 

Utrwalenie poprawnej pisowni rzeczowników.  

Wykonujemy ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń: „Nauka o języku i ortografia”  

Str. 110 - 114 

  

http://sp4.ckj.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/szklo.doc
https://www.youtube.com/watch?v=m-IDLjyNFgI
https://www.youtube.com/watch?v=T88PmwPy0dk


 

 

Język angielski gr.1 

Subject: Redagowanie listu prywatnego do kolegi lub koleżanki.  

Podręcznik str. 97. 

Dziś postarasz się napisać własny list. Przypomnij sobie treść listu Alice oraz wprowadzone 

zwroty. 

I. Przejdź do zad. 9. Czy przeżyłeś kiedykolwiek w swoim życiu jakiś niesamowity 

dzień? Jeżeli nie, wymyśl jakąś ciekawą historię. Przeczytaj pytania 1-6. 

Odpowiadając na nie, możesz zaplanować treść swojego listu.  

 

1 Gdzie pojechałeś? 

2 Z kim pojechałeś? 

3 Co zrobiłeś rano? 

4 Gdzie zjadłeś lunch? 

5 Co zrobiłeś po południu? 

6 Kogo zobaczyłeś? 

II. W zeszycie napisz list do kolegi / koleżanki opisujący niesamowity dzień w 

swoim życiu. Stosuj się do formy listu z zad. 5. Pamiętaj o zwrotach 

rozpoczynających i kończących, używaj czasu przeszłego. Zachowaj kolejność 

wydarzeń. Napisany list prześlij do sprawdzenia do 15.05.  

 

 

Matematyka 

Temat: Bryły – rozwiązywanie zadań powtórzeniowych. 

 

Wykonaj z podręcznika zadanie 19 i 20 str.281 oraz 23 str.282. a także ćwiczenie z platformy 

wsipnet : 

 

 X.4. (Uczeń rysuje siatki prostopadłościanów) – Zestaw 1. 

 

Język angielski gr.2 

Subject: Wirtualny spacer po Muzeum Madame Tussauds.  

I. Dziś obejrzysz krótki film, w którym poznasz od wewnątrz jedno z najbardziej 

znanych muzeów figur woskowych na świecie, które znajduje się w Londynie. 

Nosi ono imię swojej założycielki, Madame Tussauds, która znała mnóstwo 

ważnych dla kraju osobistości. Mając niesamowity talent artystyczny, 

wykonywała ich modele z wosku. Dziś w muzeum można zobaczyć ok. 300 

naturalnie wyglądających figur znanych polityków, prezydentów, gwiazd muzyki, 

filmu, sportu czy nawet postaci ze świata Marvel. Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=IrJLeWh3e8k 

https://www.youtube.com/watch?v=IrJLeWh3e8k


 

 

II. Przejdź do podręcznika do str. 98. Włącz nagranie 3.13 i przeczytaj wpis z Agaty 

bloga na temat Madame Tussauds. Dowiesz się kilku faktów o założycielce tego 

muzeum. 

 

 

Madame Tussaude jest jednym z 

najsławniejszych muzeów na świecie. 

Madame Tussauds urodziła się we Francji 

w 1761 r. Znała wiele ważnych osób i 

wykonała z wosku ich figury.  

W 1802r. przeprowadziła się do Anglii. Jej 

figury były bardzo popularne w Anglii, 

otworzyła więc muzeum w Londynie.  

Zmarła w 1850r. ale jej muzeum nadal 

odnosiło sukcesy. Dzisiaj około 3 milionów 

ludzi odwiedza to muzeum każdego roku.  

Moją ulubioną figurą jest Rihanna.  

 

 

 

 

Marcus mówi … 

Gdy byliśmy w Londynie, odwiedziliśmy 

Madame Tussauds. To było niesamowite. 

Naprawdę podobały mi się figury 

piosenkarzy i gwiazd popu. Moją ulubioną 

figurą był Michael Jackson. Napisał 

fantastyczne piosenki. Zmarł w 2009 r.   

Sophie mówi … 

Moja ulubiona figurą była Księżna Diana. 

Była żoną Księcia Karola. Jej synami są 

Książę William i Harry. Pracowała dla wielu 

instytucji charytatywnych.  Zmarła w 1997 r. 

(zginęła w wypadku). Miała tylko 36 lat.  

 

 

 

 



 

 

 

III. Przeczytaj zdania w zad. 3. Czy są one prawdziwe czy fałszywe? Odpowiedź 

ustnie. 

IV. Posłuchaj tekstu o muzeum jeszcze raz. Przeczytaj go na głos kilka razy aby 

utrwalić umiejętność poprawnego czytania.  

 

 

W-F 

Wykonujemy ćwiczenia wzmacniające  kręgosłupa (odcinka  lędźwiowego  i 

piersiowego). 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=eZAhEDYSYOo - po 

uprzednim maksymalnym pogłośnieniu dźwięku – wykonujemy kilkuminutową rozgrzewkę.  

Z wykorzystaniem kocyka, maty - wykonujemy ćwiczenia zaprezentowane w filmiku. 

 Zdrowy i silny kręgosłup pozwoli nam na zachowanie prawidłowej postawy ciała i 

uniknięcie chorób i bólu na stare lata.  Powodzenia! 

 

15.05.2020 (piątek) 

Matematyka 

Temat: Test sprawdzający materiał z działu „ Figury geometryczne. Skala i plan. 

Bryły.” 

 

W-F 

Wykonujemy  8-minutowe ćwiczenia ogólnorozwojowe ciała. 

Po otwarciu okna w pokoju i obejrzeniu filmiku zamieszczonego  pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=JXRDb-0ki74  - przystępujemy do wykonania 8 –

minutowych ćwiczeń. Można je realizować w ciągu dnia, pomiędzy zajęciami zdalnymi lub 

wieczorem, przed snem. Gwarantuję  dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne! 

Język angielski gr.1 

Lekcja I 

Subject: Wirtualny spacer po Muzeum Madame Tussauds.  

I. Dziś obejrzysz krótki film, w którym poznasz od wewnątrz jedno z najbardziej 

znanych muzeów figur woskowych na świecie, które znajduje się w Londynie. 

Nosi ono imię swojej założycielki, Madame Tussauds, która znała mnóstwo 

ważnych dla kraju osobistości. Mając niesamowity talent artystyczny, 

wykonywała ich modele z wosku. Dziś w muzeum można zobaczyć ok. 300 

https://www.youtube.com/watch?v=eZAhEDYSYOo
https://www.youtube.com/watch?v=JXRDb-0ki74


 

 

naturalnie wyglądających figur znanych polityków, prezydentów, gwiazd muzyki, 

filmu, sportu czy nawet postaci ze świata Marvel. Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=IrJLeWh3e8k 

II. Przejdź do podręcznika do str. 98. Włącz nagranie 3.13 i przeczytaj wpis z Agaty 

bloga na temat Madame Tussauds. Dowiesz się kilku faktów o założycielce tego 

muzeum. 

 

Madame Tussaude jest jednym z 

najsławniejszych muzeów na świecie. 

Madame Tussauds urodziła się we Francji w 

1761 r. Znała wiele ważnych osób i 

wykonała z wosku ich figury.  

W 1802r. przeprowadziła się do Anglii. Jej 

figury były bardzo popularne w Anglii, 

otworzyła więc muzeum w Londynie.  

Zmarła w 1850r. ale jej muzeum nadal 

odnosiło sukcesy. Dzisiaj około 3 milionów 

ludzi odwiedza to muzeum każdego roku.  

Moją ulubioną figurą jest Rihanna.  

 

 

 

 

 

Marcus mówi … 

Gdy byliśmy w Londynie, odwiedziliśmy 

Madame Tussauds. To było niesamowite. 

Naprawdę podobały mi się figury 

piosenkarzy i gwiazd popu. Moją ulubioną 

figurą był Michael Jackson. Napisał 

fantastyczne piosenki. Zmarł w 2009 r.   

Sophie mówi … 

Moja ulubiona figurą była Księżna Diana. 

Była żoną Księcia Karola. Jej synami są 

Książę William i Harry. Pracowała dla 

wielu instytucji charytatywnych.  Zmarła w 

1997 r. (zginęła w wypadku). Miała tylko 36 

lat.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IrJLeWh3e8k


 

 

III. Przeczytaj zdania w zad. 3. Czy są one prawdziwe czy fałszywe? Odpowiedz 

ustnie. 

IV. Posłuchaj tekstu o muzeum jeszcze raz. Przeczytaj go na głos kilka razy aby 

utrwalić umiejętność poprawnego czytania.  
 

Lekcja II 

Subject: Revision 7 – podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 7. 

 W następnym tygodniu w czwartek tj. 21.05 zamieszczony zostanie pakiet zadań 

sprawdzających umiejętności z rozdziału 7. Twoim zadaniem będzie rozwiązanie go i 

odesłanie mi tego samego dnia czyli w czwartek 21.05. Powtórz słownictwo i zakres 

gramatyczny z rozdziału. Przejrzyj wszystkie tematy w podręczniku i notatki w zeszycie. W 

pakiecie będzie  też zamieszczone zadanie z czytania ze zrozumieniem.  

Dziś wykonasz kilka zadań powtórzeniowych z podręcznika ze str. 99. 

I. Popatrz na obrazki. Przypomnij sobie nazwy zawodów wprowadzone w tym 

rozdziale. Uzupełnij ich nazwy i zapisz je w zeszycie.  

II. Odpowiedz na pytania: 

 

Which of these jobs would you like to do? (Który zawód byś chciał wykonywać?) 

I’d like to be a … . (Chciałbym być … .) 
 

Which one would you not like? (Którego zawodu byś nie chciał?) 

I wouldn’t like to be a … . ( Nie chciałbym być … .) 

 

III. Przeczytaj zdania 1-6 w zad. 3. Uzupełnij je czasownikami z ramki. Pamiętaj o 

przekształceniu ich na czas przeszły. Przypomnij sobie zasady tworzenia czasu 

przeszłego  od czasowników regularnych.  

IV. Powtórz i postaraj się już zapamiętać wszystkie czasowniki nieregularne 

wprowadzone na str. 94 w zad.1. Będą Ci potrzebne w czwartek.  

V. Uzupełnij tekst w zad. 5 czasownikami zamieszczonymi w nawiasach. Zmień ich 

formę na czas past simple. Wykonaj to zad. ustnie.  

 

Informatyka 

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  

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


 

 

Religia 

Temat: Pośród życiowych burz 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Kiedy na Jeziorze Galilejskim zerwała się burza, apostołowie przekonali się, że mimo 

iż jest z nimi Jezus, sprawy ziemskie bardzo ich przerażają. Nie chodzi o to, aby 

zupełnie przestali się bać, ale o to, by zaufali Panu Jezusowi, Jego miłości i opiece. 

Także my powinniśmy w trudnych chwilach zwracać się przede wszystkim do 

Chrystusa 

2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=jyecN115Is4  

3. Przeczytaj z podręcznika akapit By nie być człowiekiem małej wiary (strona 133) 

4. Jako notatkę zapisz ze słowniczka znaczenie słowa Interpretacja 

 

Język polski 

c.d. poprzedniej lekcji 

Temat: Przeniesienie do krainy symetrii, proporcji i cieni. Pisownia zakończeń –i, -ii, -ji. 

Temat na dwie godziny lekcyjne. 

Utrwalenie poprawnej pisowni rzeczowników.  

Wykonujemy ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń: „Nauka o języku i ortografia”  

Str. 110 - 114 

 

Język angielski gr.2 

Subject: Revision 7 – podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 7. 

 W następnym tygodniu w czwartek tj. 21.05 zamieszczony zostanie pakiet zadań 

sprawdzających umiejętności z rozdziału 7. Twoim zadaniem będzie rozwiązanie go i 

odesłanie mi tego samego dnia czyli w czwartek 21.05. Powtórz słownictwo i zakres 

gramatyczny z rozdziału. Przejrzyj wszystkie tematy w podręczniku i notatki w zeszycie. W 

pakiecie będzie  też zamieszczone zadanie z czytania ze zrozumieniem.  

Dziś wykonasz kilka zadań powtórzeniowych z podręcznika ze str. 99. 

I. Popatrz na obrazki. Przypomnij sobie nazwy zawodów wprowadzone w tym 

rozdziale. Uzupełnij ich nazwy i zapisz je w zeszycie.  

II. Odpowiedz na pytania: 

 

Which of these jobs would you like to do? (Który zawód byś chciał wykonywać?) 

I’d like to be a … . (Chciałbym być … .) 

 

Which one would you not like? (Którego zawodu byś nie chciał?) 

I wouldn’t like to be a … . ( Nie chciałbym być … .) 

https://www.youtube.com/watch?v=jyecN115Is4


 

 

 

III. Przeczytaj zdania 1-6 w zad. 3. Uzupełnij je czasownikami z ramki. Pamiętaj o 

przekształceniu ich na czas przeszły. Przypomnij sobie zasady tworzenia czasu 

przeszłego  od czasowników regularnych.  

IV. Powtórz i postaraj się już zapamiętać wszystkie czasowniki nieregularne 

wprowadzone na str. 94 w zad.1. Będą Ci potrzebne w czwartek.  

V. Uzupełnij tekst w zad. 5 czasownikami zamieszczonymi w nawiasach. Zmień ich 

formę na czas past simple. Wykonaj to zad. ustnie.  

 


