
Nauka zdalna 26-30.10.2020 

Język polski 

Pogrubione zagadnienia to tematy kolejnych lekcji – wpisuj je do zeszytu kolorami. Pod każdym 

tematem wykonaj zadania zgodnie z poleceniami. Pamiętaj o poprawności ortograficznej i estetyce 

zapisu. Pracuj systematycznie – wykonane zadania zostaną ocenione po powrocie do szkoły.  

• Trudne sprawy – opisujemy obraz „Dwoje nastolatków”. 

Pomyśl dlaczego trudno rozmawiać o niektórych sprawach? 

- Przyjrzyj się obrazowi „Dwoje nastolatków” na str. 57 – jaka sytuacja została na nim 

przedstawiona? 

- Zapisz poniższe sformułowania i dopisz swoje spostrzeżenia: 

Na pierwszym planie –  

W głębi –  

Po lewej stronie –  

Po prawej stronie –  

- Przeczytaj pytania 2,3 i 4 na str. 57 i zastanów się jak na nie odpowiedzieć. 

• Jaki poetycki obraz jesieni przedstawił Różewicz w wierszu „Bursztynowy ptaszek”? 

Jakie uczucia budzi w Tobie jesień. 

- Wypisz z jakimi barwami kojarzy Ci się jesień 

    barwy jesieni - ……………………………………………… 

- Przeczytaj wiersz „Bursztynowy ptaszek” na str. 60. Jakie obrazy jesieni przedstawione są w 

kolejnych zwrotkach? Jak można połączyć te obrazy z życiem człowieka? 

 - Przeczytaj wiersz jeszcze raz – uzupełnij notatkę i przepisz ją do zeszytu: 

          Obrazy jesieni ukazane w wierszu T. Różewicza „Bursztynowy  ptaszek” to kolejne etapy 

…………………………………………………………. 

Ptaszek ……………………………………. symbolizuje dzieciństwo i młodość, czas radości, śmiechu, 

beztroski i pogody. Ptaszek ……………………………….. odnosi się do wieku ………………………… , 

zapowiada coś smutnego, niewiadomego i zapowiada zbliżającą się starość. Ptaszek 

…………………………….. jest symbolem końca życia – śmierci. 

- Przeczytaj nową wiadomość na str. 60 i zapamiętaj czym jest anafora. 

- Wypisz z wiersza środki poetyckie: 

    anafory –  

    epitety –  

    przenośnie –  

• Poszukujemy lekarstwa na „grypę duszy”. 

Pomyśl, co kojarzy Ci się ze słowami młodość i starość? 

- Przeczytaj tekst „Pewnej wrześniowej niedzieli” str. 61 – 63 w podręczniku. 

- Wykonaj w zeszycie polecenie  str. 64. 

• Rozmawiamy o miłości – „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek” 

Pomyśl, komu i w jaki sposób okazujesz swoje uczucia? 

- Przeczytaj tekst na str. 73 – 74. 

- Zastanów się, jak odpowiesz na pytania 2 i 3 str. 74 ? 

- przepisz do zeszytu przysłowia i sentencje dotyczące miłości – zad. 4 str. 74. Swoimi 

słowami wyjaśnij jedno z nich. 

 

Matematyka 



T: Czworokąty i inne wielokąty. 

• Przeczytaj informacje dotyczące czworokątów w podręczniku str.53-55 i zrób zadania 1 i 2 
str.55( przykład 2d dla chętnych) 

T: Czworokąty- rozwiązywanie zadań. 

• Ćwiczenia str.24 zad.1,2a,3,4. 

T: Ćwiczenia w rysowaniu czworokątów. 

• Ćwiczenia str.25 zad.5, str.26 zad.8 

T: Przekątne i obwody w wielokątach. 

• Ćwiczenia str.28 zad.14 i 15. Podręcznik str.57 zad.12. 

Zadań nie odsyłamy, sprawdzimy je na lekcjach online w przyszłym tygodniu. 
 

Język angielski 

1. Proszę o dokonanie podsumowania zdobytej wiedzy w rozdziale 1 w oparciu o poniższe karty 

pracy. 

__PLIK_487__ 

__PLIK_483__ 

2. W celu przyswojenia słownictwa turystycznego w rozdziale 2 proszę wykonać: 

➢ ćw. 2 str. 26 w podręczniku- połącz obrazki ze słówkami. Zrób notatkę w zeszycie wraz z 

tłumaczeniem. 

➢ Przepisz słówka z ramki „Vocabulary” ze str. 27 w podręczniku, znajdź ich znaczenie w 

słowniczku. Następnie wykonaj ćw. 4. str. 27- uzupełnij zdania odpowiednim słowem, 

posłuchaj nagrania i sprawdź, czy masz dobrze. Następnie posłuchaj jeszcze raz i powtarzaj 

na głos. 

/Nagranie audio- ćw. 4 str. 27/ 

__PLIK_486__ 

 

 3. Zbliża się Halloween. Proszę zapoznać się z typowym słownictwem stosowanym w czasie 

Halloween w oparciu o poniższe gry językowe.  

gra językowa nr 1-link 

gra językowa nr 2- link 

Efekty Waszej pracy zostaną omówione w następnym tygodniu. 

 

Język niemiecki 

Niemcy obchodzą 31 października Halloween, więc w zeszytach wykonajcie rysunek, uwzględniając 

na nim trzy dowolne słówka z poniższego słowniczka. Słówka przepiszcie do zeszytu. 

słowniczek na Halloween: 

der Kürbis – dynia 

die Kürbislaterne – latarnia z dyni 

https://learningapps.org/4023511
https://learningapps.org/4005029


das Gespenst, der Geist – duch 

die Hexe – czarownica 

die Spinne – pająk 

das Spinnennetz – sieć pajęcza 

die Fledermaus – nietoperz 

die Süßigkeiten – słodycze 

die Bonbons – cukierki 

die Verkleidung – przebranie 

 

Historia 

• Proszę przeczytać temat: Kiedy bije dzwon str. 64 i 65.  

 

Geografia 

• Proszę przeczytać temat: Strefy oświetlenia ziemi. 

 

Muzyka 

Temat: Złoty wiek muzyki polskiej. 

• W szkole na ostatniej lekcji mówiliśmy o muzyce średniowiecza i renesansu. Zachęcam do 

wysłuchania przykładów muzycznych: Wacław z Szamotuł „Już się zmierzcha” oraz Anonim, 

taniec dworski „Rex”. 

 

Plastyka 

Temat: Perspektywa zbieżna (linearna). 

Perspektywa to przedstawienie obiektów przestrzennych na powierzchni płaskiej, w taki sposób, aby 

wywoływały wrażenie trójwymiarowych. Perspektywa linearna opiera się na zasadzie „im dalej od 

patrzącego znajdują się oglądane obiekty, tym są mniejsze”. 

Przyjrzyj się dziełom zamieszczonym w podręczniku na str. 23.  

 

Informatyka i Technika 

• Zadania i ćwiczenia do wykonania znajdziecie na swoim e-mailu 

 

Religia 

• Proszę zapoznać się z prezentacją: 

__PLIK_482__ 

 

Wychowanie fizyczne 



• W bieżącym tygodniu proponujemy skorzystać jeszcze z pogody i w godzinach 

popołudniowych aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu: jazda na rowerze, 

rolkach, hulajnodze, spacery, itp. 

 


