
KLASA VIA 

4.05.2020 r.  

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Sensacje i komplikacje”. Pisownia połączeń literowych  en, em, on, om. (2 godziny 

lekcyjne) 

 

Podręcznik „Nauka o języku i ortografia” s.264-267 

Zad.1, 2 s. 264-265 – ustnie 

Zad.3,5 s.265 – pisemnie 

 

Zeszyt ćwiczeń s.134-138 – uczniowie wykonują 3 dowolne zadania. 

 

MATEMATYKA  

Przez najbliższych parę lekcji zajmiemy się usystematyzowaniem i utrwaleniem  wiadomości  

dotyczących podstawowych figur geometrycznych. Badaniem własności figur płaskich zajmuje 

się nauka zwana planimetrią. 

Temat: Punkt,  odcinek , półprosta, prosta, kąt – zadania powtórzeniowe. 

Proszę przypomnij co wiesz na temat figur zawartych w temacie, jak je oznaczamy, jakie znasz 

rodzaje kątów. Wykorzystaj poniższe linki:                                                                                

https://epodreczniki.pl/a/figury-plaskie/DTLw7DaTH 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DMIBNJUXC/Lwxagr57 

Pod tematem wykonaj zadania 1 – 5 ze str.277 w podręczniku. 

 

RELIGIA 

Temat: Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Każdy człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Dlatego też 

celem naszego życia jest spotkanie z Nim w wieczności – w Królestwie Niebieskim. 

Potrzebujemy jednak konkretnego wzorca do naśladowania. Dlatego Bóg stał się 

człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa, który jest dla nas wzorem i fundamentem życia. 

Nasza troska o zbawienie powinna opierać się przede wszystkim na szukaniu łączności z 

Bogiem i budowaniu naszego życia na Chrystusie 

2. Odszukaj w Ewangelii wg św. Mateusza fragment mówiący o domu na skale (Mt 7,24-

27). Znajdziesz go w Piśmie Świętym w domu, w internecie lub w podręczniku na str. 

130) 

3. Zapisz w zeszycie co oznacza „budować na skale” 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/figury-plaskie/DTLw7DaTH
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DMIBNJUXC/Lwxagr57


JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Shopping mall – listening and writing. 

Shopping mall – centrum handlowe 

Advertisement - reklama 

Podręcznik str. 83 

Zad.2 

Wysłuchaj nagrania i odpowiedz na pytanie: Co kupuje Bartek? 

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

Zad. 3  

Wysłuchaj nagrania jeszcze raz i wybierz właściwą odpowiedź. 

Zad.4 

Przeczytaj reklamę centrum handlowego. Napisz w zeszycie krótkie odpowiedzi do pytań 1-3.  

Zad.5  

Przeczytaj informacje. Wybierz czasowniki z ramki, aby uzupełnić zdania rozkazujące. 

Zad.6  

Sporządź plan reklamy wymyślonego przez siebie centrum handlowego. Uzupełnij w zeszycie 

notatkę. 

Name of mall – nazwa centrum handlowego 

Numer of shops – liczba sklepów 

Other places in the mall – inne miejsca, atrakcje w galerii 

Opening hours – godziny otwarcia 

Directions/ transport/ parking – położenie galerii/czym można dojechać/ gdzie parking 

Zad.7 

Spróbuj napisać reklamę centrum handlowego, użyj notatek z zad.6 oraz przykładowego opisu z 

zad.4. 

 

 

5.05.2020 r. 

INFORMATYKA GR.1 

Temat: Komputery w pracy. 

Uczniowie pracują zgodnie z podręcznikiem str. 116-117, 

 

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


Zadanie do wykonania: 

Wykonaj jeden slajd prezentacji. W tytule slajdu wpisz nazwę zawodu, a następnie w punktach 

wypisz, w jaki sposób dana osoba wykorzystuje w swojej pracy kompetencje informatyczne. 

Pracę prześlij do dn. 07.05.2020 r. na adres: klimarek@wp.pl. W temacie maila wpisz swoje 

nazwisko, imię i klasę. 

 

HISTORIA 

Temat: Upadek Napoleona -/ temat podzielony na 3 jednostki lekcyjne/. 

 

I. Wyprawa na Rosję. 

Przyczyny: 

- naruszenie przez Rosję blokady kontynentalnej, 

- dążenie Napoleona do podboju Rosji. 

Skutki: 

- upadek Wielkiej Armii, 

- koniec potęgi Napoleona. 

 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- taktyka spalonej ziemi - sposób  prowadzenia działań wojennych polegający na niszczeniu 

wszystkiego, co może być przydatne armii wroga, na przykład budynków lub zapasów 

żywności, 

-1812r. - wyprawa Napoleona na Rosję. 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 1,2 str.101. 

 

MATEMATYKA 

Podaję link, który wykorzystajcie przy kolejnych lekcjach: 

https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-i-ich-wlasnosci/DYTDtvdLI 

Temat: Kąty w trójkącie – zadania utrwalające. 

Proszę przypomnij jakie znasz rodzaje trójkątów ze względu na długości boków oraz miary 

kątów, co wiesz na temat kątów w trójkącie – materiał klasy piątej. 

Proszę wykonać z podręcznika zadania 6 – 10 str.278 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Sensacje i komplikacje”. Pisownia połączeń literowych  en, em, on, om.                 
(ciąg dalszy) 

 

Podręcznik „Nauka o języku i ortografia” s.264-267 

 

Zad.6 s.266 – pisemnie  

rekonstrukcja zdarzeń  

skomplikowane śledztwo  

konfrontacja świadków  

mailto:klimarek@wp.pl
https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-i-ich-wlasnosci/DYTDtvdLI


zaplombowane pomieszczenie  

komplet wytrychów  

odpalony lont  

 

Zad.7 s.266 – pisemnie  

konfident – konkurent – konsumentka – konwojent – korespondent  

hasło: KONSPIRATOR  

 

Zad.8 s.266 – ustnie  

temperówka  

komputer  

stempel  

pompka  

 

Zad.9 s.266 – pisemnie  

kompleksy → konkretny → konwalia → patent → argument → czempion → romb → Aula 

Leopoldyna Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

W-F 

Temat: Gry i zabawy z piłkami.          

https://www.youtube.com/watch?v=c3JHo1YrR04 

 

 

TECHNIKA 

Temat : Mechatronika na co dzień .  

1.Czym jest  mechatronika? 

2.Obszary zastosowań  mechatroniki.  

Zapoznaj się z treścią tematu  w podręczniku na str. 240-246 

W zeszycie przedmiotowym zapisz temat lekcji, sporządź notatkę ( odpowiedź do  pkt.1 i 2 

powyżej )  

 

Zachęcam do obejrzenia :  

- prezentacji - https://slideplayer.pl/slide/431617/ 

 

MUZYKA 

Temat: Filharmonia - pochodzenie słowa, galeria wybranych polskich filharmonii. 

Przeczytaj informacje w podręczniku str.113 - 114 

Notatka ( przepisz do zeszytu) 

Filharmonia – instytucja kultury zajmująca się organizacją i prezentacją koncertów muzyki 

poważnej, jak i muzyki rozrywkowej, głównie tych największych, a więc o 

charakterze pełnoorkiestrowym, najczęściej równocześnie przygotowująca takie utwory do 

wykonania. Tym samym słowem określa się też gmach takiej instytucji, aczkolwiek istnieją 

https://www.youtube.com/watch?v=c3JHo1YrR04
https://slideplayer.pl/slide/431617/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_kultury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_powa%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_powa%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orkiestra


filharmonie posiadające jedynie własne zaplecze lokalowe, a prezentujące utwory w 

wynajmowanych salach koncertowych. Instytucjami prowadzącymi działalność podobną do 

filharmonii są np. stowarzyszenia muzyczne. 

Teraz wejdź na stronę i obejrzyj prezentację 

- https://slideplayer.pl/slide/2807919/ 

-https://www.youtube.com/watch?v=W5dgRHiXoFI 

 

 

6.05.2020 r. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Culture steps – the story of Harrods. 

Podręcznik str.84 

Zad. 1  

Wysłuchaj tekstu tyle razy ile potrzebujesz, aby opanować wymowę. Następnie zapisz w 

zeszycie co wydarzyło się w latach podanych w ramce nad tekstem. 

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

Zad.2 

Czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Zapisz w zeszycie, popraw fałszywe zdania. 

 

https://slideplayer.pl/slide/2807919/
https://www.youtube.com/watch?v=W5dgRHiXoFI
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


MATEMATYKA 

Temat: Rodzaje i własności wielokątów . 

Przypomnij klasyfikację czworokątów – materiał klasy piątej . 

Proszę pod tematem rozwiązać zad. 11, 12 str.279 oraz 16, 17 i 18 str.280. 

 

GEOGRAFIA 

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec. 

Zacznijcie proszę od: https://www.youtube.com/watch?v=-dTBUppCq1Y (ok. 7 minut czasu, a 

dowiecie się dużo o naszym zachodnim sąsiedzie). 

Temat w podręczniku znajdziecie na str. 130 – 135.  

Popatrzcie na mapę polityczną Europy: z jakimi jeszcze krajami, poza Polską sąsiadują Niemcy? 

Jakie miasto jest stolicą Niemiec? 

Porównajcie powierzchnię i liczbę ludności Niemiec z powierzchnią Polski (312 700 km
2
) i 

liczbą ludności (ok. 38 000 000). 

Niemcy są krajem wysoko rozwiniętym, większość ludzi pracuje w sektorze usług, ale dużą rolę 

w gospodarce odgrywa też przetwórstwo przemysłowe. 

Czy potraficie wymienić artykuły przemysłowe sprowadzane z Niemiec do Polski? 

Na podstawie informacji z filmu lub podręcznika zapiszcie do zeszytu przedmiotowego, na 

czym polegały zmiany w przemyśle Niemiec (szczególnie widoczne w Nadrenii Północnej-

Westfalii) i określane terminem restrukturyzacja przemysłu.  

W zeszytach ćwiczeń str. 82 – 84 uzupełnijcie  zadania z tego tematu. 

 

HISTORIA 

 

Temat: Upadek Napoleona. 

 

II. Klęska Napoleona. 

  Zapamiętaj: 

- Odwrót wojsk napoleońskich zakończył się katastrofą. Większość żołnierzy zginęła w walkach 

lub wskutek mrozu, głodu i chorób. 

- Po klęsce Napoleona w Rosji państwa europejskie zawiązały nową koalicję. Jej wojska 

pokonały Francuzów w bitwie pod Lipskiem w 1813r. Napoleona zmuszono do abdykacji, po 

czym zesłano na wyspę Elbę. 

W zeszycie zapisz: 

- abdykacja - dobrowolne lub przymusowe zrzeczenie się przez monarchę tronu, 

- 1813r.- bitwa pod Lipskiem, 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 3 str.102. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dTBUppCq1Y


JĘZYK POLSKI 

Temat: „Impresja na temat wdzięku” – Tadeusz Kubiak W stroju z mgły. (2 godziny 

lekcyjne) 

 

Podręcznik „Literatura i kultura” s.214-216 

Na początku uczniowie czytają wiersz, informacje o autorze i przypisy do tekstu. 

 

Zad.1 s. 215 – ustnie  

Bohaterka wiersza:  

tancerka, solistka, primabalerina:  

– kończy występ („żegna lśniącą salę”),  

– pochyla się w tańcu („schyla kibić, Jedno pas, drugie pas”),  

– ubrana jest w spódniczkę baletową („W stroju z mgły”)   

 

Osoba mówiąca przedstawia swoje ulotne wrażenia, połączenie wspomnień i snu – przypomina 

sobie (może śni) widziany kiedyś taniec („Pod powiekami z wosku raz jeszcze ten balet”). 

Przywołuje obrazy Degasa przedstawiające baletnice. Jest to miłośnik sztuki, osoba niezwykle 

wrażliwa.  

 

Zad.4 s.216 – ustnie  

 Przywołanie słów Norwida potwierdza wrażenia osoby mówiącej:  

„Norwid pisał, że schyla kibić, jakby miała / zbierać rosę lub kwiatom łzy sercem ocierać” 

PORÓWNANIE uosabia piękno, grację, delikatność, oddziałuje na zmysły, podkreśla 

uczuciowość, wrażliwość 

 

Zad.5 s.216 – pisemnie 

 

Epitety  

„zwiewnej nimfy”,  

drobnych stóp,  

trzcinę wiotką  

 

Metafory  

„Wszystko jest w niej ze skrzydeł i 

drobnych stóp ptasich”,  

„W stroju z mgły”,  

„Pokłonem zwiewnej nimfy [...] 

żegna lśniącą salę”  

 

 

 

 

 

W-F 

Temat: Ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wadom postawy.       

Ćwicz kilka razy w tygodniu. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMhLWLsPmx0 

 

W-F 

Temat: Ćwiczenia wspomagające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.       

Powtórz ćwiczenia z poprzedniej lekcji. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMhLWLsPmx0

