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 Drodzy uczniowie! 

Zgodnie z najnowszym  Rozporządzeniem MEN w sprawie tymczasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w szkole zostały 

zawieszone na kolejne dwa tygodnie. Realizować będziemy  podstawę programową poprzez zdalne nauczanie.  

Forma  kontaktu ze mną i sposób przekazywania  materiałów nie ulega zmianie 

                                                                                              Życzę wytrwałości i owocnej pracy. 

 

 

 Język polski              Klasa V           

                                                                                      

Temat: Wiem o wypowiedzeniach, że …                                          25 marca 

 

Wypowiedzenia oznajmujące:  

 oznajmiajmy nasz sąd o czymś lub o kimś 

– Janek jest zdolnym uczniem. 

– Ładną pogodę mamy tej wiosny. 

 opowiadamy o tym, co się dzieje 

– Chłopcy grają w piłkę. 

– Samochód skręcił w boczną uliczkę. 

 przekazujemy informacje 

– W roku mamy 365 dni. 

– Pociąg do Łodzi odchodzi z drugiego peronu. 

 

Wypowiedzenie pytające 

Rozpoznajemy je po znaku graficznym (?) umieszczanym na końcu zdania. 

Tego typu wypowiedzeń używamy zwracając się do kogoś z pytaniem i oczekując odpowiedzi: 

– Dokąd idziesz? 

– O której jest mecz? 

– Kiedy jedziesz na ferie? 

 

Wypowiedzenie rozkazujące 

Przy ich pomocy formułujemy: 

 prośby 

– Zrób to dla mnie! 
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 propozycje 

– Odwiedzimy go w niedzielę! 

 rozkazy 

– Posprzątaj szybko swój pokój! 

 życzenie 

– Oby tak się stało! 

Pamiętaj, że zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające, które mają silne zabarwienie uczuciowe – 

nazywamy wykrzyknikowymi. 

– Dlaczego nie zamknąłeś drzwi?! 

– Czemu nie chcesz pójść z nami do kina?! 

 

Zdanie to wypowiedzenie zawierające orzeczenie, zaś równoważnikiem zdania nazywamy 

wypowiedzenie, które nie zawiera czasownika w formie osobowej, czyli np. : Przybycie do 

muzeum. Czas pełen niepokoju. Wyśmienity obiad 

Wykonaj ćwiczenia:  

Ustnie – ze stron 188-190 

Pisemnie – 5 ćwiczeń dowolnych ze str. 39- 41-zeszyt ćw. 

 

Temat: Wykrzyknik- znak pełen emocji.                                          26 marca                                                                                                                       

                                                                                             

  Wykrzyknika używa się po okrzykach, zawołaniach oraz rozkazach i życzeniach, które mają 

silny ton uczuciowy lub chcemy je podkreślić. 

 

Znajduje on również zastosowania w pytaniach o silnym tonie uczuciowym i wtedy najpierw 

stawiamy znak zapytania, później wykrzyknik. Nigdy na odwrót! 

 

Ćwicz: 

Ustnie – str.191-192 

Pisemnie- str. 97-98- zeszyt ćw. – 3 dowolne ćwiczenia 

 

Temat: Ortograficzne przygody z rz i ż.                                           27 marca 

 

Zapoznaj się z zasadami pisowni ze str. 193, 195. 

Wykonuj ustnie ćwiczenia z podręcznika, str. 193-195 

Wykonaj pisemnie – zeszyt ćw. 75-77- 5 dowolnych ćwiczeń 

Dla chętnych- piszcie dyktanda online i sprawdzajcie  
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T: Jeszcze raz Przystanek historia -  Podsumowanie rozdziału.             30 marca 

 

1. Przeanalizuj notatkę ze str. 196 z podręcznika. 

2. Przeczytaj tekst ze str. 197- Jan z Kolna … 

-  Napisz w zeszycie rozwiązanie zad. 2, 4, 5 , 9, 11 

-  Dokończ poniższe zdania:  

1. Po zapoznaniu się z rozdziałem Przystanek historia doszłam/ doszedłem do wniosku, że 

… 

2. Moje największe zainteresowanie wzbudził… 

3. Ważne też było dla mnie… 

4. Największe trudności sprawiło mi nauczenie się… 

 

 

Temat: Wyobraźnia artystki- Herkules i złota łania.                   31 marca 

 

 

Przyjrzyj się obrazowi na str. 199 i udziel odpowiedzi na wszystkie pytania 

 

Zadanie domowe 

 

Wyszukaj w różnych źródłach informacji o Heraklesie, Artemidzie i łani ceryntyjskiej 

i sporządź notatkę w zeszycie. 

 

 

HISTORIA KLASA V 

 

 

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego.                              26 marca 

 

 

Za rządów Władysława Hermana najwyższym urzędnikiem państwowym- palatynem był 

Sieciech. Nie podobało się to synowi Hermana- B. Krzywoustemu oraz jego przyrodniemu 

bratu Zbigniewowi. Pokonali Sieciecha, wygnali go z kraju i wymusili na ojcu podział 

kraju. Zbigniew otrzymał- Wielkopolskę i Kujawy, 

Bolesław- Małopolskę i Śląsk, 

Herman- ojciec- Mazowsze- umiera w 1102 r. 

Między braćmi toczy się walka o tron ( 1109- obrona Głogowa), Zbigniew wcześniej 

wypędzony z kraju, powraca w 1111 r. , zostaje pojmany  i oślepiony. Ostatecznie tron 

obejmuje Bolesław. 

1116- Bolesław odzyskuje Pomorze Gdańskie 

1122-  -!!-                          Pomorze Zachodnie 

Testament B. Krzywoustego obowiązywał od roku 1138- śmierć B. 

Najstarszy syn został seniorem- sprawował władzę zwierzchnią nad młodszymi braćmi- 

juniorami. Miał prawo reprezentowania kraju za granicą , bicia własnej monety, 

wypowiadania wojny. 

 

Obejrzyj na stronie internetowej gov.pl – historia kl. V-  
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Lekcja 4- Rządy B. Chrobrego-  e- podręcznik- wykonaj ćwicz. On-lin. 

 

Zadanie domowe 

Wykonaj ćwiczenia – str. 97-99-zeszyt ćw. Cztery dowolne, ale drugie wszyscy. 

 

 

 

 

Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.                      31 marca 

 

 

1. W państwie Piastów. 

2. Gród w Gnieździe i jego mieszkańcy. 

3. Obowiązki mieszkańca państwa. 

 

Warto wiedzieć: 

1. Ziemia wydarta puszczy. 

2. Jak narodziło się rycerstwo w Polsce? 

 

 

Przeczytaj tekst ze str. 183-187 

Wykonaj 5 dowolnych ćwiczeń ze str. 100-101 

Zadanie domowe 

Sprawdź się – ćwiczenie 1 , str. 187 

 

 

 

 

   JĘZYK POLSKI              KLASA VII 

 

 

Temat: Wybrane zagadnienia dotyczące oświecenia.                                      25 marca 

Proszę przeczytać materiał i przeanalizować go- str. 370-371- podręcznik 

J. polski kl. VII                                                                                     

 

                                                                                                                                        

 

Temat: Współczesny zbiór praw człowieka.                                                    26 marca 

Przeczytaj tekst ze str. 231 i wykonaj ustnie ćwiczenia od  1do 5.  

Zad. 6 zredaguj na komputerze i prześlij na mój adres: jnowakjajko@gmail.com do dnia 30 marca 

do godz. 14. 

 

  

mailto:jnowakjajko@gmail.com
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Temat: Czy słowa XVI-wiecznego poety są wciąż aktualne ?                        27 marca 

 

1. Przeczytaj wiersz J. Kochanowskiego ze str. 235 

 

Pieśń XIV z „Ksiąg Wtórych” ma w całości formę apelu do najwyższych władz w kraju. Poeta – 

stając po stronie poddanych, prostych ludzi – przypomina władcom o ciążącej na nich 

odpowiedzialności. Podkreśla, że władza nie jest prawem, ale trudnym obowiązkiem, 

zwierzchnością nad „stadem bożym”. 

Kochanowski wyraźnie zaznacza, że wszelka zwierzchność pochodzi od Boga, a każdy ziemski 

władca jest w pewien sposób następcą Stwórcy. Co za tym idzie, władza niesie ze sobą obowiązek 

pełnej odpowiedzialności za los poddanych. Każdy władca będzie się też musiał ze swego 

panowania rozliczyć – przed ludźmi i Bogiem. 

(…) A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana, / Ale i sami macie nad sobą pana (…). 

Co ważne, autor przypomina także o równości wszystkich wobec Stwórcy, który 

(…) ani się pyta, / Jeśli kto chłop czyli się grofem poczyta (…). 

Władza to wartość przemijająca, po śmierci zarówno władca, jak i poddany będą sądzeni według 

takich samych zasad.  

 

Pieśń ma budowę regularną, składa się z pięciu czterowersowych strof o układzie rymów aabb 

(swojemi – ziemi, rzeczy – pieczy). Każdy z wersów ma 12 sylab. 

Występują w niej następujące środki stylistyczne: apostrofy („Wy, mówię, którym, ludzi paść 

poruczono”), epitety („pospolitą rzeczą”, „stadem bożym”) oraz powtórzenia („wy”). 

Podmiot liryczny w pieśni „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie” 

W Pieśni XIV Jana Kochanowskiego występuje podmiot liryczny bezpośredni, pierwszoosobowy 

(„Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem/ Grzeszę, bo sam się tracę swym 

wszeteczeństwem”). Zwraca się on z apelem do rządzących państwem („Wy, którzy pospolitą 

rzeczą władacie…”) oraz do każdego człowieka sprawującego władzę w szerszym bądź węższym 

zakresie. 

 

Temat: Rodzaje rymów.                                                                       30 marca 

2. Zapoznaj się z notatką dotyczącą rymów na str. 236 

3. Wykonaj ćwiczenia ze str. 84-85 w zeszycie ćwiczeń- podpisane wyślij mi na pocztę 

jnowakjajko@gmail.com lub na Messengera. 

 

 

Temat : Charakterystyka osoby mówiącej w wierszu W. Szymborskiej pt. Możliwości. 

                                                                                                                     31 marca 

mailto:jnowakjajko@gmail.com
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1. Odczytanie tekstu. 

2. Charakteryzowanie osoby mówiącej. 

3. Interpretowanie tytułu. 

 

           Zad. domowe 

 

         Napisz własną wersję wiersza…- str.238/ 4 

 

 

          J. polski       Klasa VIII 

 

Temat: Powtórka przed egzaminem.                                     25- 27 marca 

 

 

1.  Zapoznaj się z ważnymi zagadnieniami teoretycznoliterackimi na str. 355-359 

2. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: str. 118 do 136 

 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z fleksji.               30 marca 

 

1. Przypomnij sobie wiadomości o częściach mowy ze str. 338-345 

2. Wykonaj zestaw zadań powtórzeniowych w zeszycie ćwiczeń str. 105- 109 

 

Zadanie domowe 

 

Dokonaj analizy fleksyjnej zdań: 

 

1. Wczoraj po południu gwałtowna wichura wyrządziła wiele szkód w pobliskim lesie 

oraz na łące sąsiadów. 

2. W obecnym miesiącu wiele godzin dziennie poświęcam na przygotowanie się do 

egzaminów po szkole podstawowej. 

 

 

Temat : Treść i zakres wyrazu.                                                      31 marca 

 

Treść i zakres znaczeniowy wyrazu 
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Wyraz jest elementarną jednostką języka, znakiem pewnego przedmiotu lub pojęcia. Może 

odnosić się do 

 osób, rzeczy, pojęć abstrakcyjnych, czynności, stanów, relacji zachodzących między 

elementami rzeczywistości. 

Znaczenie wyrazu to treść, której znakiem jest dany wyraz, wszystko to, co dany wyraz oznacza, 

określa i sygnalizuje. 

Zakres znaczeniowy – ogół przedmiotów nazwanych danym wyrazem, np. wyraz drzewo ma 

uboższą treść znaczeniową niż dąb, lecz szerszy zakres znaczeniowy (obejmuje swoim 

znaczeniem inne drzewa (brzoza, klon). 

Uwaga! 

Im szersza jest treść znaczeniowa wyrazu (dokładniejsze sprecyzowanie co mamy na myśli), tym 

mniej jest egzemplarzy przedmiotów tą nazwą objętych, czyli zakres wyrazu maleje, i odwrotnie – 

im mniejsza jest treść wyrazu, tym większa jest liczba egzemplarzy przedmiotów objętych tą 

nazwą, czyli zakres wyrazu rośnie. 

 

Zobacz! 

To wyrazy o szerokim zakresie, ale ubogiej treści: 

 pojazd (ale jaki? motocykl, skuter, rower, samochód, czołg, wywrotka – tego nie wiemy) 

 budynek (ale jaki? szopa, stodoła, dworek, blok, wieżowiec, ratusz, kościół, hala – tego nie 

wiemy) 

 roślina (ale jaka? kwiat, stokrotka, kaktus, trawa, szczypior, sosna, mech, drzewo – tego 

nie wiemy) 

A teraz wyrazy mające zawężony zakres, i bogatszą treść: 

 samochód (ale jaki? osobowy, ciężarowy, kabriolet, mercedes). Wiemy, że nie jest to 

ani skuter, ani motocykl, ani rower. 

 hala (ale jaki? widowiskowo-sportowa, targowa, wystawowa, produkcyjna). Wiemy, że 

nie jest to ani ratusz, ani szopa, ani stodoła. 

 kwiat (stokrotka, róża, fiołek, krokus). Wiemy że nie jest to ani drzewo, ani trawa. 

Te wyrazy mają bardzo wąski zakres, ale najbogatszą treść: 

 Fiat 126p. (Ojciec jeździ Fiatem 126p. Możesz sobie wyobrazić, jak wygląda) 

 Spodek. (Byliśmy na koncercie w Spodku. Od razu masz na myśli halę widowiskową w 

Katowicach.) 

 Krokus. (Wiemy, że krokusy są pod ochroną.) 

Zapamiętaj! 

 Im zakres nazwy jest szerszy, tym mniej dokładna jest jego treść – ponieważ obejmuje 

więcej wyrazów. 

 Natomiast im zakres będzie węższy, tym treść będzie bogatsza, konkretniejsza i tym 

samym coraz mniej przedmiotów może się do niego zakwalifikować. 
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Pozostała treść jest w podręczniku na str. 189-190 

Wykonaj ćwiczenia: str. 80 

 

 


