
KLASA VIA 

18.05.2020 r. 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Jajko z bajkową niespodzianką” – Andrew Fusek Peters Agenci                       

na deskorolkach. Nie byle co! (fragmenty). 2 godziny lekcyjne  

 

Podręcznik „Literatura i kultura” s.220 – 224 

Uczniowie czytają tekst Agenci na deskorolkach. Nie byle co!  i informacje o autorze. 

 

Zad.1 s.223 – ustnie 

 

Zad.2 s.223 – pisemnie 

Wzór: 

śmieć - nacechowane ujemnie 

majstersztyk, cacko, autentyk, klejnot, skarb - nacechowane dodatnio 

Zad.4 s.223 – pisemnie 

genialny fałszerz – Theodor  

MOTYWY DZIAŁANIA: chęć potwierdzenia swoich umiejętności przekazywanych przez 

pokolenia (nie będę skromny, jeśli chodzi o moje rzemiosło), satysfakcja  

bezwzględni przestępcy - Piggy, Vince, Dirk  

MOTYWY DZIAŁANIA: chęć wzbogacenia się, kradzież cennego, wyjątkowego klejnotu  

detektywi amatorzy - Break, Lance, Charlie, Sanjay, Ben  

MOTYWY DZIAŁANIA: zemsta za wmieszanie ojca koleżanki w kradzież jajka, uwolnienie 

dziewczyny  

 

MATEMATYKA 

Przez kilka kolejnych lekcji zajmiemy się utrwaleniem wiadomości dotyczących figur 

przestrzennych – brył. 

Temat: Rozpoznawanie i nazywanie brył. 

Do dzisiejszej lekcji przypomnij informacje z podręcznika na str. 171,173 i 178 a następnie 

pod tematem wykonaj zadanie  1 str.283, 10 i 11 str. 285 oraz 11 str. 175. 

RELIGIA 

Temat: Święta Jadwiga Śląska – wzór troski o ludzi potrzebujących 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Pan Jezus zawsze wskazywał na dobra nieprzemijające, takie które nie skończą się 

wraz z naszym ziemskim życiem. Ukazywał, że celem naszego życia jest niebo. 

Przykładem osoby która poświeciła dobra ziemskie na rzecz pomocy ubogim i 

potrzebującym, a przez to dążyła do świętości jest św. Jadwiga Śląska. 

2. Obejrzyj film opowiadający o życiu i działalności świętej Jadwigi Śląskiej: 

https://www.youtube.com/watch?v=0GeaCWO2vKw  

https://www.youtube.com/watch?v=0GeaCWO2vKw


3. Na podstawie filmu oraz akapitu „Źródło prawdziwego szczęścia” (w podręczniku na 

stronie 144) napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Jakie najważniejsze dzieła 

miłosierdzia podejmowała św. Jadwiga Śląska? 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Utrwalenie słownictwa i struktur gramatycznych. Illnesses, injuries and present 

perfect. 

Zapisz: 

Illness – choroba (l.m. illnesses) 

Injury – kontuzja (l.m. injuries)  

                                                             

              



 

Hasła w krzyżówce to przymiotniki opisujące nasze odczucia z zad.5 str. 91. 

 

Ad.1 I have never sung in a concert. Użyłam HAVE, bo to 1os.l.p. NEVER stosujemy 

zawsze przed czasownikiem. SUNG to 3 forma czasownika SING. 

Uzupełnij kolejne przykłady stosując czas present perfect. W każdym zdaniu musisz wstawić 

HAVE lub HAS oraz III f. lub czasownik z –ed. W razie problemów kontaktuj się ze mną za 

pomocą Messengera lub mailowo.  

 



19.05.2020 r. 

INFORMATYKA GR.1 

Temat: Ćwiczymy programowanie. 

Proszę wejść na stronę https://studio.code.org/s/course2, wybrać etap 19 i wykonać 

przynajmniej 5 zadań. 

 

HISTORIA 

Temat: Legiony Polskie we Włoszech cz.II. 

II. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. 

 

Zapamiętaj:  

Józef  Wybicki, jeden z oficerów Legionów, napisał w 1797r. tekst „Pieśni Legionów 

Polskich" we Włoszech. Szybko zdobyła ona dużą popularność wśród legionistów, a także 

Polaków żyjących pod zaborami. w XX wieku utwór ten, zwany Mazurkiem Dąbrowskiego 

stał się hymnem narodowym. 

 

W zeszycie zapisz: 

- 1797 r.- powstanie Pieśni Legionów we Włoszech, 

- Józef Wybicki - autor słów Pieśni Legionów, 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 3 str.103. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Siatka wielościanu. 

Przypominam, że siatką wielościanu jest wielokąt powstały przez rozcięcie powierzchni 

wielościanu wzdłuż niektórych jego krawędzi i rozłożenie jego ścian na płaszczyźnie. 

Proszę obejrzyj filmy przedstawiające siatki wielościanów: 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DnHwnFEw5/PLEs0o1L 

W zeszycie wykonaj teraz z podręcznika zadanie 12 str. 285 oraz 13 na str.286. W zadaniu 13 

tylko rysujesz siatki prostopadłościanów, nie liczysz powierzchni i objętości. 

W-F 

Temat: Profilaktyczne zasady utrzymania higieny.        

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

https://studio.code.org/s/course2
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DnHwnFEw5/PLEs0o1L
https://www.youtube.com/watch?v=ZgCTSCVVDXY


JĘZYK POLSKI 

Temat: „Jajko z bajkową niespodzianką” – Andrew Fusek Peters Agenci                        

na deskorolkach. Nie byle co! (fragmenty).      ciąg dalszy  
 

Podręcznik „Literatura i kultura” s.220 – 224 
 

Zad. 5 s.224 – ustnie 

Wzór: 

Katastrofa :( Nie udało się zamienić jajek!  

Ochroniarz Vince’a złapał naszą Charlie.  

Vince wrobił ojca Charlie w kradzież klejnotu z Somerset House.  

Będziemy udawać, że mamy oryginał. 
 

Uczniowie czytają ze Słowniczka wyjaśnienie słów mistyfikacja i falsyfikat.  

Układają zdania z tymi wyrazami związane z tekstem (zapisują do zeszytu) 

Wzór: 

Złodzieje wzięli falsyfikat za prawdziwe dzieło sztuki. Akcja młodzieży okazała się 

mistyfikacją. 

Uczniowie zapisują do zeszytu wyjaśnienie pojęcia powieść sensacyjna ( Zapamiętaj! s.224) 

 

TECHNIKA 

Temat : Rozwój techniki a zagrożenia.  

Żyjemy w czasach ogromnego postępu technicznego . Nowoczesne urządzenia techniczne  

i wynalazki nie tylko ułatwiają nam życie , lecz także mogą być źródłem wielu zagrożeń. 

Katastrofy budowlane , komunikacyjne , awarie w zakładach przemysłowych są bardzo 

groźne dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt , a ponadto maja ogromny wpływ na środowisko. 

Zazwyczaj są one następstwem niedoskonałości urządzeń technicznych lub błędów 

człowieka. Nasze obecne postępowanie i troska o środowisko naturalne mają ogromny wpływ 

na to, jak będzie wyglądał świat w przyszłości. 

 

 



Możesz obejrzeć film :  https://www.youtube.com/watch?v=oQ-V4WuvO-k 

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia 

nabierają pojęcia „ekologia” oraz „ochrona środowiska”. Środowisko wpływa na człowieka, również 

człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często 

destrukcyjne. Znaczną część tych niewłaściwych działań możemy jednak wyeliminować, przyjmując 

postawę przyjazną środowisku. Każdy z nas pragnie żyć w domu, który jest zdrowy, i w którym czuje 

się dobrze. Zmieniając własne zachowania możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, 

które przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym otoczeniu. 

Często są to bardzo proste działania. 

Zachęcam do obejrzenia :  

https://www.youtube.com/watch?v=04jyuAwDxDc 
https://www.youtube.com/watch?v=nM0mH4FU0iE 

https://slideplayer.pl/slide/79369/ 

https://studylibpl.com/doc/1289958/prezentacja-multimedialna-pt.-

%E2%80%9Echc%C4%99-%C5%BCy%C4%87 

 

ZADANIE DO WYKONANIA : zapoznaj się z przygotowanym materiałem, w zeszycie 

przedmiotowym zapisz temat i sporządź krótką notatkę ( możesz wydrukować i wkleić ) 

 

MUZYKA 

Temat: Austria i Włochy (opera, Rossini, Vivaldi, lutnicy). Podręcznik str. 122- 125. 

Jodłowanie – śpiew górali alpejskich 

Jodłowanie to charakterystyczny tradycyjny śpiew górali zamieszkujących Tyrol (górzysty 

region północnych Włoch i zachodniej Austrii) oparty na sylabach dźwiękonaśladowczych. 

Może być jednogłosowy lub wielogłosowy. Polega na powtarzanych szybkich zmianach 

wysokości dźwięku (w obrębie jednej śpiewanej nuty) oraz ciągłych zmianach dwóch 

rejestrów głosowych – piersiowego i głowowego, a także częstym wykorzystywaniu 

samogłoski „i”, na której śpiew brzmi szczególnie głośno i przenikliwie. 

Jodłowanie jest być może najstarszą i najgłośniejszą formą głosowej komunikacji ludzkiej. 

Jodłując, ludzie porozumiewali się ze sobą i przekazywali ważne informacje na duże 

odległości. Co ciekawe, na taki śpiew reagują zawieszone na szyjach zwierząt dzwonki, które 

wchodzą w rezonans i zaczynają dzwonić. Jodłowanie to technika śpiewu wykorzystywana 

również w muzyce country. W podobny sposób operowały głosem niektóre plemiona Indian 

Północnej Ameryki, wydając okrzyki bojowe. 

Muzyczny Wiedeń słynie  ze wspaniałej orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, których 

niezapomnianym długoletnim dyrygentem był Herbert von Karajan (foto P s. 39). 

Ciekawostką jest fakt, że przez wiele lat w orkiestrze grali tylko mężczyźni, dopiero od 

pewnego czasu dopuszczono do orkiestry kobiety... 

Przypomnienie wiadomości o włoskiej muzyce i włoskich kompozytorach (znaczki pocztowe 

P s. 124): 

a) A. Vivaldi to twórca Koncertu G-dur, cyklu Cztery pory roku, najważniejszy dla tego 

kompozytora instrument to skrzypce. 

b) N. Paganini – wirtuoz skrzy piec. 

c) We Włoszech działały najsłynniejsze na świecie rodziny lutników (Stradivari, Amati, 

Guarneri). 

d) G. Rossini, o którym uczniowie śpiewali w kl. 5 Gioachino, kompozytor opery Wilhelm 

Tell. 

d) Włochy uchodzą za ojczyznę pięknego śpiewu (tzw. bel canto = piękny śpiew). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ-V4WuvO-k
https://www.youtube.com/watch?v=04jyuAwDxDc
https://www.youtube.com/watch?v=nM0mH4FU0iE
https://slideplayer.pl/slide/79369/
https://studylibpl.com/doc/1289958/prezentacja-multimedialna-pt.-%E2%80%9Echc%C4%99-%C5%BCy%C4%87
https://studylibpl.com/doc/1289958/prezentacja-multimedialna-pt.-%E2%80%9Echc%C4%99-%C5%BCy%C4%87


Przeczytaj wiadomości o Giuseppe Verdi - podręcznik str.124 

Przepisz do zeszytu temat lekcji oraz co to jest jodłowanie? 

 

Dokończ zdania. 

Grecki taniec nazywa się ............................  Sirtaki jest tańczony w kole lub.......................... 

Tańczący opiera ręce na ramionach .................................. i ....................................................... 

kroki. 

 odstawienie prawej nogi w .......................; 

 krok lewą nogą ......................................... przed prawą, w prawą stronę; 

 odstawienie prawej nogi w bok; 

 krok lewą nogą skrzyżowaną .........................................., w prawą stronę. 

Sirtaki tańczy się na lekko ...................................................., a taneczne koło sprawia 

wrażenie, jakby falowało. ........................................ przyspiesza i dlatego w tańcu ważna jest 

płynność ruchów. 

 

 

20.05.2020 r. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: At the doctor’s – słuchanie dialogu u lekarza. 

Podręcznik str. 93 

Zad.1 

Wysłuchaj dialogu i zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Popraw zdania 

fałszywe. 

Link do nagrania 

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

Przeczytaj samodzielnie dialog, jeżeli nie wiesz jak wymawiać wyrazy, 

 wysłuchaj nagrania tyle raz ile potrzebujesz. 

Zad. 3 

Wysłuchaj trzech rozmów z lekarzem, uzupełnij tabelkę w zeszycie, skorzystaj z wyrażeń z 

ramki. 

Użyj linku powyżej do odnalezienia nagrania 3.6 

Zad. 7 

Napisz dialog u lekarza w zeszycie, zmień niebieskie wyrazy, użyj pomysłów z ćw. 3. 

 

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


MATEMATYKA  

Do kolejnych lekcji wykorzystaj link: 

https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-prostopadloscianu-i-szescianu/D68fHsGGS 

Temat: Pole powierzchni całkowitej i objętość sześcianu. 

Proszę przypomnij jak wygląda sześcian, jak obliczamy jego powierzchnię i objętość 

(potrzebne informacje znajdziesz także w podręczniku na str.150 i 157). 

Pod tematem rozwiąż z podręcznika zadania 4 – 7 str. 284. 

 

GEOGRAFIA 

Temat: Współczesne problemy Ukrainy. 

Temat będzie realizowany podczas tych i kolejnych zajęć w przyszłym tygodniu. 

Na str. 152 w podręczniku znajdziesz notkę z podstawowymi danymi dotyczącymi Ukrainy. 

Jest to kolejne państwo, które powstało w  1991 roku po odłączeniu się od Związku Radzieckiego. 

Korzystając z mapy w atlasie lub w podręczniku (str.152) odczytaj nazwy: nizin, wyżyn i gór na 

terenie Ukrainy.  

Znajdziesz na tej mapie także rzeki płynące przez Ukrainę i uchodzące do Morza Czarnego 

(odczytaj ich nazwy). 

Odszukaj na mapie stolicę Ukrainy i kilka innych dużych miast tego kraju. 

Możesz skorzystać z krótkiej lekcji na: https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTg  

Ukraina ma korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa (łagodny klimat, bardzo żyzne 

czarnoziemy) oraz duże złoża surowców mineralnych. 

Zwróć uwagę na mapę na str. 153. Korzystając z jej legendy (objaśnień znaków użytych na 

mapie),odszukaj na niej: 

a) Jakie surowce mineralne i na których obszarach Ukrainy występują. 

b) Jakie rodzaje przemysłu rozwijają się w poszczególnych miastach ukraińskich. 

c) Tereny wykorzystywane rolniczo pod uprawę roślin i hodowlę zwierząt. 

d) Obszary zalesione. 

Wykonaj w zeszytach ćwiczeń zadania: 1 str. 93 i 2 str. 94. 

O  ludności Ukrainy i jej konflikcie z Rosją mowa będzie na następnych zajęciach. 

 

HISTORIA 

Temat: Legiony Polskie we Włoszech cz.III. 

III. Walki Legionów Polskich. 

Zapamiętaj:                                                                                                                                     

W latach 1797- 1801 żołnierze Legionów Polskich stoczyli szereg bitew i potyczek na terenie 

Włoch. Po zawarciu przez Francję pokoju z Austrią i Rosją część legionistów została 

https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-prostopadloscianu-i-szescianu/D68fHsGGS
https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTg


skierowana na wyspę San Domingo do stłumienia antyfrancuskiego powstania. Po latach do 

Europy wróciło zaledwie kilkuset legionistów. 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 4 i 5 str.104. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Rozbite sejfy, skradzione dzieła”. Pisownia przedrostków.  

 

Podręcznik „Nauka o języku i ortografia” s.278-282  

 

Zad.1 i 2 s. 278 – ustnie 

Zad.3 s.279 – pisemnie  

Wyrazy z przedrostkami przed spółgłoską bezdźwięczną: 

przedstawić  

bezprawny  

nadciąć  

obkleić  

podsłuchać  

rozpoznać  

 

Wyrazy z przedrostkami przed spółgłoską dźwięczną:  

przedwojenny  

bezradny  

nadrobić  

obdarzyć  

podważyć  

rozwikłać  

 

Uczniowie czytają wiadomości z ramki Zapamiętaj! s.279 

 

Zad.4 s.280 – pisemnie    

ściąć – spłynąć – zgrzać – zheblować – stwierdzić – ściec  

sczernieć – sfrunąć – stopiony – strącić – stoczyć – sczepić  

ścisnąć – zdzierać – zszargać – zszarzeć – zwichnąć – zsypać  

 

Zad.5 s.280 – pisemnie   

wzlecieć, wznieść  

wschodzić, wspiąć  

 

Zeszyt ćwiczeń s.150-154 – Uczniowie wykonują 3 dowolne ćwiczenia. 

 

W-F 

Temat: Skok w dal z krótkiego rozbiegu.       

Znajdź dogodne i bezpieczne miejsce - wykonaj kilka skoków. Przed ćwiczeniami przygotuj 

organizm do wysiłku, wykonaj rozgrzewkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=trrUXyyNTz8 

 

Temat: Prawidłowa postawa ciała.      

https://www.youtube.com/watch?v=FlTC8KxBUKw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=trrUXyyNTz8
https://www.youtube.com/watch?v=FlTC8KxBUKw


21.05.2020 r. 

BIOLOGIA 

Temat: Rozmnażanie się i rozwój ssaków. 

Przeczytaj temat w podręczniku na str. 144-147. 

Następnie napisz do zeszytu, co to znaczy, że ssaki są żyworodne? 

Zwróć uwagę na podział ssaków na łożyskowce, torbacze i stekowce. Większość ssaków 

należy jednak do łożyskowców. Przeczytaj, jak odbywa się rozwój zarodkowy i płodowy  

u ssaków łożyskowych, postaraj się zapamiętać , jaką rolę pełni w tym rozwoju łożysko. 

Na str. 145 w podręczniku masz rysunek , przedstawiający krążenie krwi w łożysku. 

Na podstawie tych informacji wykonaj zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 60. 

Na str. 146-147 masz opisany rozwój torbaczy i stekowców. Zapoznaj się z tymi 

wiadomościami. Wykonaj zadanie 4 i  5 w zeszycie ćwiczeń na str. 61- znajdziesz tu 

podstawowe różnice w rozwoju omawianych ssaków. 

MATEMATYKA 

Temat: Pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanu. 

Temat na 2 jednostki lekcyjne. 

Proszę przypomnij jak wygląda prostopadłościan, jak obliczamy jego pole powierzchni                                  

i objętość (potrzebne informacje znajdziesz w podręczniku na str.152 i 158). 

Proszę z podręcznika rozwiąż zadania: 14, 15, 17, 21 str. 286 oraz 22, 23 i 24 str. 287. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Past simple i wyrażenie ago. 

Czasu past simple używamy, gdy mówimy o czynności zakończonej w przeszłości. Czynność ta 

nie ma związku z teraźniejszością (jak w przypadku present perfect). Stosujemy wtedy różne 

określenia związane z przeszłością np. 

In 2012 – w 2012 roku, I started this job in 2012. Zacząłem tą pracę w 2012r. 

Last Monday – w ubiegły poniedziałek, He went to the zoo last Monday. On poszedł do zoo  

w ubiegły poniedziałek. 

When I was 10 – kiedy miałem 10 lat, When I was 10, I flew to France. Kiedy miałem 10 lat, 

poleciałem do Francji. 

2 days ago – dwa dni temu , They met their old friend 2 days ago. Oni spotkali swojego 

staregoprzyjaciela 2 dni temu. 

Yesterday – wczoraj, I cleaned my room yesterday. Posprzątałem pokój wczoraj. 



Przeanalizuj tabelę poniżej, nie przepisuj jej. Zwróć uwagę na użycie czasu past simple i present 

perfect. Czy widzisz różnice w budowie zdań? Czy rozumiesz różnicę w użyciu tych dwóch 

czasów? 

 

Obejrzyj filmik, aby lepiej zrozumieć różnicę w tych czasach. 
https://www.youtube.com/watch?v=OdEq4GgzJUE 
Zad. 2 str. 93 podręcznik  

Zapoznaj się z informacją w ramce i napisz zdania z AGO. Jeżeli masz problem z 

wykonaniem tego zadania, skontaktuj się ze mną poprzez komunikator Messenger. 

 

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 

Temat: Przygotowujemy Dzień Mamy. 

Wysłuchaj piosenki w wyk. Kortez „Dla mamy” 

https://www.youtube.com/watch?v=w4I1HQ9Y4-8 

Przeczytaj co sławni poeci pisali o swoich matkach. 

http://www.toronto.orpeg.pl/content/poeci-o-miłości-matki 

Napisz list do swojej mamy, aby podziękować jej za to, co robi dla Ciebie. 

Past simple Present perfect 

I finished  my school homework 2 days ago. 

Skończyłeś pracę domową 2 dni temu, 

informujesz kogoś o tym, nie ma to wpływu na 

teraźniejszość. 

I have finished my school homework! 

Skończyłeś pracę domową przed chwilą i jesteś 

szczęśliwy teraz, bo masz to za sobą. Ma to 

wpływ na teraźniejszość. 

He went to Mexico 3 years ago. 

On wyjechał do Meksyku trzy lata temu. Był w 

Meksyku trzy lata temu. Podajemy informację 

kiedy to było. 

He has gone to Mexico.  

On wyjechał do Meksyku, nie ma go obecnie w 

kraju. Ma to wpływ na teraźniejszość. 

She broke her leg 2 months ago. 

Ona złamała nogę 2 miesiące temu. Nie ma to 

wpływu na teraźniejszość. Podajemy 

informację kiedy to było. 

She has broken her leg. 

Ona złamała nogę. Jej noga jest teraz w gipsie, 

nie może w pełni poruszać się, ma to wpływ na 

teraźniejszość. 

They cut the tree 2 weeks ago. 

Oni ścięli to drzewo 2 tygodnie temu. Drzewa 

już nie ma. Podajemy informację kiedy to było. 

They have cut the tree! 

Oni ścięli to drzewo! Wydarzyło się to właśnie 

przed chwilą, drzewo leży jeszcze  w ogrodzie. 

Ma to wpływ na teraźniejszość, bo widzimy 

efekty tej pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=OdEq4GgzJUE
https://www.youtube.com/watch?v=w4I1HQ9Y4-8
http://www.toronto.orpeg.pl/content/poeci-o-miłości-matki


PLASTYKA 

Temat: Powtórzenie wiadomości o rodzajach kompozycji stosowanych przez artystów w dawnych 

czasach i współcześnie. 

1. Zapisz poniższą notatkę w zeszycie. Przyjrzyj się dokładnie obrazom, możesz też wykonać 

schematyczne rysunki przy wymienionych rodzajach kompozycji w zeszycie. 

NOTATKA: 

Kompozycja – układ elementów w dziele sztuki, zestawionych ze sobą w taki sposób, aby tworzyły one 

harmonijną całość. Kompozycją określa się również samo dzieło, 

zawierające połączone ze sobą składniki.  

Rodzaje kompozycji: 

Kompozycja statyczna to kompozycja, w której przeważają 

uporządkowane elementy pionowe i poziome. Mamy wrażenie 

równowagi, spokoju i bezruchu (np. „Bociany” J. Chełmońskiego), 

  

Kompozycja dynamiczna to kompozycja, w której przeważają skosy, linie 

łamane, krzywizny lub łuki. Mamy wrażenie ruchu (np. „Wolność wiodąca 

lud na barykady” E. Delacroixa). 

 

Kompozycja symetryczna to taki układ elementów, który da się podzielić osią 

symetrii na dwie bardzo podobne części (np. „Gracze w karty” P. Cezanne’a). 

 

 

 

Kompozycja asymetryczna to nieregularne rozmieszczenie elementów. Prawa i lewa 

strona kompozycji się różnią (np. „Primabalerina” E. Degasa). 

 

Kompozycja centralna to rozmieszczenie elementów w 

taki sposób, aby skupić uwagę na środku płaszczyzny 

(np. „Ostatnia wieczerza” 

L. da Vinci). 

 

 

Kompozycja otwarta to takie rozmieszczenie elementów, które sprawia wrażenie 

jakby dzieło miało dalszy ciąg poza ramami obrazu. Mamy wrażenie oglądania 

tylko fragmentu. Często elementy wychodzą poza kadr (np. „Nenufary” C. 

Moneta). 



 

 

Kompozycja zamknięta to takie rozmieszczenie elementów, które skupia je wewnątrz 

dzieła. Mamy wrażenie kompletności, całości (np. „Słoneczniki” V. van Gogha). 

 

 

 

 

PRACA DOMOWA 

Utrwal wiadomości o rodzajach perspektywy (poprzedni temat) oraz treść powyższej notatki 

(rodzaje kompozycji). 

 

DLA ZAINTERESOWANYCH 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o autorze Nenufarów – Claudzie 

Monecie – wejdź w link: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/sztuka-i-

ogrod-dwie-najwieksze-milosci-claude-monet/ Poznasz dwie 

największe jego miłości. Zobaczysz, co było pierwowzorem 

niezliczonych płócien, jak te widoczne po prawej w otoczeniu malarza. 

 

Z kolei pod linkiem: https://pl.khanacademy.org/humanities/becoming-

modern/avant-garde-france/impressionism/v/monet-les-nymph-as-the-water-lilies-1918-26 znajdziesz krótki 

filmik z prezentacją jego obrazów. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Muzyka słowami zagrana” – Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz  - Księga IV 

(fragmenty).          2 godziny lekcyjne  

 

Podręcznik „Literatura i kultura” s. 225-230 

 

Uczniowie czytają fragment Pana Tadeusza, zapoznając się dokładnie z przypisami. 

Wykonują pisemnie polecenie 1., korzystając z przypisów do tekstu.  

hasła pomocnicze: 

1 harmonia 

2. róg 

3. knieja 

4. maczuga 

5. kunszt 

6. kurek 

7. szczwacz 

8. hymn 

9. flinta 

hasło główne: Hreczecha 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/sztuka-i-ogrod-dwie-najwieksze-milosci-claude-monet/
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/sztuka-i-ogrod-dwie-najwieksze-milosci-claude-monet/
https://pl.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/avant-garde-france/impressionism/v/monet-les-nymph-as-the-water-lilies-1918-26
https://pl.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/avant-garde-france/impressionism/v/monet-les-nymph-as-the-water-lilies-1918-26


 

Zad.4 s.229 – ustnie  

Wojski Hreczecha – przewodził myśliwym, kierował przebiegiem polowania, po zabiciu 

niedźwiedzia obwieścił jego koniec, zagrał triumfalny koncert na rogu. Przed koncertem 

zamilkł, skupił się, wciągnął do płuc powietrze i zagrał. Po zakończeniu gry był wzruszony    

i zmęczony spojrzał w stronę słuchaczy, którzy zaczęli wiwatować. 

 

Zad.5 s.229 – pisemnie 

starzec ożywił knieje i dąbrowy jakby psiarnię w nie wpuścił i rozpoczął łowy  

dmie znowu jakby w rogu były setne rogi 

 

PORÓWNANIA wskazują na kunszt Wojskiego, siłę jego gry, opisują wrażenie, jakie 

dźwięki rogu wywierały na obecnych 

 

 

22.05.2020 r. 

INFORMATYKA GR.2 

Temat: Liternet.  

Uczniowie pracują zgodnie z podręcznikiem str. 121-123, 

Zadanie do wykonania: 

Wyszukaj swoją ulubioną lekturę na portalu http://lektury.gov.pl lub http://wolnelektury.pl.  

Czy masz dostęp do każdej lektury?  

Dowiedz się, dlaczego biblioteki internetowe nie mogą udostępniać wszystkich dzieł. 

http://domenapubliczna.org/co-to-jest-domena-publiczna/ 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Steps to Success  -   zadania z repetytorium. 

Podręcznik str. 92 

Zad. 5 

Wysłuchaj nagrania. Gdzie są rozmówcy połącz ich wypowiedzi z obrazkami. 

Link do nagrania 

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

Zad. 6 

Spójrz na obrazki w zadaniu 5. Napisz zdania twierdzące  w czasie present perfect.  

Zastanów się jaki to ma wpływ na teraźniejszość. 

http://domenapubliczna.org/co-to-jest-domena-publiczna/
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


Przykład: She’s taken the dog for a walk. Ona zabrała psa na spacer.( jest teraz przemoczona) 

 

         has                            taken (IIIf.skorzystaj z tabeli na str.120) 

 

Zadanie Extra Steps 

Napisz wyjaśnienie do poniższych sytuacji. Zastosuj present perfect. 

He’s tired because he has walked home. On jest zmęczony, ponieważ szedł pieszo do domu. 

Wykonaj zadanie1,2 str. 39 zeszyt ćwiczeń 

 

W-F 

Temat: Czym są zdolności motoryczne?     

Obejrzyj film i zapamiętaj co to jest motoryka. 

https://www.youtube.com/watch?v=F8yN2kgmOEA 

 

RELIGIA 

Temat: Poznańska Piątka – piękno przyjaźni i heroizm czynów 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Świętym można zostać w każdym wieku. Przykładem tego jest „Poznańska Piątka” 

czyli pięciu młodych mężczyzn, którzy ze względu na swoją wiarę zostali zabici przez 

Niemców w czasie II Wojny Światowej. Nie tylko ich odwaga i głęboka wiara, ale też 

wierność przyjaciołom i ideałom zasługują na nasz podziw i naśladowanie. Obecnie są 

błogosławionymi Kościoła Katolickiego. 

2. Z podręcznika z tematu nr 46 przeczytaj akapity: Radosna Poznańska Piątka oraz 

„Naśladowanie Chrystusa zawsze daje odwagę płynięcia pod prąd” 

3. Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Jakimi wartościami w życiu kierowali 

się chłopcy z Poznańskiej Piątki? 

 

MATEMATYKA 

Kontynuacja tematu z dn.21.05.2020r. 

Temat: Pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanu. (2 godz.lekcyjne) 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Sprawdzian z rozdziału „Litery i głoski”. 

 

Sprawdzian będzie dostępny na platformie wsipnet. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F8yN2kgmOEA


JĘZYK POLSKI 

Temat: „Muzyka słowami zagrana” – Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz  - Księga IV 

(fragmenty).      ciąg dalszy 

 

Zad.6 s.229 – pisemnie  

 

Uczniowie wykonują rysunek instrumentu Wojskiego, zapisują różne środki stylistyczne 

wykorzystane przez poetę do jego zaprezentowania. 

 

długi, cętkowany EPITETY 

róg jak wicher niewstrzymanym dechem / niesie w puszczę muzykę i podwaja echem 

PORÓWNANIE, OŻYWIENIE 

myśliłbyś, że róg kształty zmieniał / I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał, / Udając głosy 

zwierząt METAFORA 

kręty jak wąż boa PORÓWNANIE 
 

Zad.7 s.229 – pisemnie 
 

I. Rozpoczęcie łowów  

II. Polowanie z psami  

III. Głosy zwierząt: wilka, niedźwiedzia, żubra  

IV. Finał polowania  

V. Powtarzanie dźwięków przez echo 
 

Zad.8 s.229 – ustnie  

Tu przerwał, lecz róg trzymał, wszystkim się zdawało,  

Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało 

Słowa pełniące funkcję refrenu zwracają uwagę na kunszt Wojskiego i podkreślają efekt „echa”, 

które zwielokrotnia dźwięki rogu. 
 

Zad.9 s.229 – ustnie  

wyrazy dźwiękonaśladowcze oddziałują na zmysł słuchu – oddają odgłosy polowania, łamanych 

gałęzi, ryki zwierząt - ryk (rykiem, ryczał), trzask, jęki po jękach skomlą,  

grzmot, strzelanie, wyje, beczenie żubra, wrzaski 
 

Zad.10 s.229 – ustnie 

Nagromadzenie głosek s, si, sz, cz, rz, r wzmocnione znaczeniem słów tworzy nastrój niepokoju, 

trwogi, zamieszania, oddaje wrażenia dźwiękowe polowania.  

Uczniowie czytają informacje z ramki Zapamiętaj!. 
 

Zad.11 s.229 – ustnie 

powtarzały je dęby dębom, bukom buki – nadanie cech ludzkich roślinom (uosobienie)  

zabrzmiało tysiące oklasków – wyolbrzymienie reakcji (hiperbola)  

(róg) długo przeraźliwie wyje – nadanie cech istoty żywej przedmiotowi (ożywienie)  
 

Zad.12 s.229 – ustnie  

Epitety: coraz szersza, coraz dalsza, coraz cichsza, coraz czystsza, doskonalsza 

 

Uczniowie czytają informacje z ramki Zapamiętaj! i określają funkcję wyliczenia epitetów     

w analizowanym fragmencie, np.  

Wyliczenie zwraca uwagę na piękno muzycznej prezentacji, wywołuje wrażenie, jakby echo 

coraz ciszej powtarzało dźwięki, co oddziałuje na zmysły i wyobraźnię odbiorcy. 

 

Zadanie: Proszę utrwalić wiadomości na temat środków stylistycznych omawianych 

na lekcji. 


