
Treści mogące sprawiać trudności zostaną wyjaśnione po powrocie do szkoły 

 

Język polski  

 

1. Zadania do tekstu pt. „ Piast Kołodziej” /s. 163 

 Przepiszę do zeszytu Nową wiadomość /s. 164 

 Przepiszę do zeszytu poniższe pytania i udzielę na nie krótkiej pisemnej 

odpowiedzi: 

 Jaka nagroda spotkała rodzinę Piasta za gościnność ? 

 Które z wydarzeń opisanych w tekście nie mogłoby dziać się w rzeczywistości ? 

 Czego uczy nas ta legenda ? 

 Napiszę w zeszycie w imieniu tajemniczych wędrowców list do Piasta 

Kołodzieja i jego rodziny z podziękowaniem za gościnę. W liście wyjaśniają, 

kim są, skąd przybyli, dokąd zmierzali. Postaraj się dostosować język 

wypowiedzi do tekstu legendy. 

2. Zadania do tekstu pt. „ O Lechu, Czechu i Rusie”/ s. 165 

 Przepiszę do zeszytu Nową wiadomość /s. 167 

 Wykonam pisemnie w zeszycie ćwiczenia 3 i 4/ s. 167 

 Przerysuję do zeszytu i uzupełnię tabelę 

 

Tytuł 

legendy 

 

Temat 

legendy 

 

Elementy realistyczne 

(bohaterowie, miejsca, 

zdarzenia) 

 

Elementy fantastyczne 

(bohaterowie, miejsca, 

zdarzenia) 

 

„ Piast 

Kołodziej” 

   

 

„ O Lechu, 

Czechu  

i Rusie” 

   

 



 

3. Zadania do tekstu pt. „ Jurata, królowa Bałtyku” / s. 172 

 Ułóż pięć pytań dotyczących treści utworu, które zaczynają się od słów: co, 

kto. kiedy, gdzie, jak, w jaki sposób. 

 Wykonam pisemnie w zeszycie ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5, 7/ s. 173 

 Dla chętnych ćw. 8 /s. 173 

Życzę moim wspaniałym uczniom owocnej pracy!! 

 

Matematyka 
1. Ułamek jako część całości 

str. 154-155 zad. od 6 do 13 (podręcznik) 

w wypadku trudności odsyłam na stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=FKwCQ7c3SPQ 

2. Liczby mieszane 

str. 156-157 zad. od 1 do 4 (podręcznik) 

w wypadku trudności odsyłam na stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWClQq520Zk 

3. Porównywanie ułamków 

str. 158-159 zad. od 1 do 5 (podręcznik) 

w wypadku trudności odsyłam na stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=xGhhTqX7COE 

https://www.youtube.com/watch?v=cXH77pNdhx4 

Zadania z kaktusem dla chętnych. 

 

Proszę o uzupełnianie ćwiczeniówki na bieżąco. 

 

Na matlandii zostały udostępnione kolejne prace domowe.  

Przydatne linki z materiałami edukacyjnymi: 

http://www.matzoo.pl/ 

https://szaloneliczby.pl/ 

http://www.math.edu.pl/ 

https://pistacja.tv/ 

HISTORIA 
Powtórzyć wiadomości do pracy klasowej z rozdziału III: ,,Wojny i upadek Rzeczypospolitej’’.  

 

 

Język angielski  
 Zadanie 1 i 2 strona 66 : wypisz nowe słówka, przetłumacz je, naucz się 

czytać i tłumaczyć tekst. 

https://www.youtube.com/watch?v=FKwCQ7c3SPQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZWClQq520Zk
https://www.youtube.com/watch?v=xGhhTqX7COE
https://www.youtube.com/watch?v=cXH77pNdhx4
http://www.matzoo.pl/
https://szaloneliczby.pl/
http://www.math.edu.pl/
https://pistacja.tv/


 Zadanie 1 strona 68: dopasuj obrazki do podpisów i naucz się na pamięć 

wyrażeń zapisanych tłustym drukiem. Zrób słowniczek z tych wyrażeń( 

zapisz po angielsku i przetłumacz po polsku) 

 Zadanie 1 i 2 strona 72 . Wypisać nowe słówka, przetłumaczyć je. 

Nauczyć się czytać i tłumaczyć czytankę. 

 Zadanie 1i 2 strona 74. Wypisać nowe słówka, przetłumaczyć je. Nauczyć 

się czytać i tłumaczyć czytankę. 

 Zadanie 1 i 2 strona 76. Wypisać nowe słówka, przetłumaczyć je. Nauczyć 

się czytać i tłumaczyć czytankę. 

 Zadanie 1 i 2 strona 80. Wypisać nowe wyrażenia. Przetłumaczyć je. 

Dopasować do obrazków. Nauczyć się na pamięć 

 

Przyroda 
1. Niebezpieczeństwa i pierwsza pomoc w domu. 

Treści nauczania: 

• niebezpieczne substancje w domu, 

• zatrucia: znaczenie wybranych symboli umieszczanych na opakowaniach środków 

chemicznych używanych w domu, 

• pierwsza pomoc w przypadku skaleczenia, oparzenia, użądlenia. 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 127-129 

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 78-80. 

Uzupełnij KARTĘ PRACY nr 42 

 

2. Uzależnienia i ich skutki. 

Treści nauczania: 

• uzależnienia, 

• wpływ na organizm: dymu papierosowego, alkoholu, narkotyków, 

• uzależnienie od internetu i telefonu, 

• asertywność, 

• wybrane sposoby zachowań asertywnych. 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 130-134. 

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 81-82. 

Uzupełnij KARTĘ PRACY nr 43 

 

 

3. Odkrywamy tajemnice zdrowia – podsumowanie wiadomości. 

Treści nauczania:  Utrwalenie i uzupełnienie wiadomości z działu 5 

Przeczytaj tekst z podręcznika PODSUMOWANIE DZIAŁU 5 str. 135-136. 

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń  SPRAWDŹ SIĘ str. 83-85. 

 

 

 

Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) 



Uczeń: wymienia zasady zdrowego stylu życia (A); wyjaśnia, dlaczego ważna jest czystość 

rąk (B); wymienia drogi wnikania do organizmu człowieka drobnoustrojów 

chorobotwórczych (A); wymienia dwie zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym 

powietrzu (A); wymienia numery telefonów alarmowych (A); wymienia zasady, których 

przestrzeganie pozwoli uniknąć chorób zakaźnych (B); podaje przykłady zjawisk 

pogodowych, które mogą stanowić zagrożenie (B); określa sposób postępowania po użądleniu 

(A); podaje przykłady środków czystości, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia (A); podaje 

przynajmniej dwa przykłady negatywnego wpływu dymu tytoniowego i alkoholu na organizm 

człowieka (B); wyjaśnia, czym jest asertywność (B) 

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) 

Uczeń: podaje zasady prawidłowego odżywiania (A); wyjaśnia, dlaczego należy dbać o 

higienę skóry (B); podaje przykłady wypoczynku czynnego i biernego (B); wymienia 

przyczyny chorób zakaźnych (A); opisuje przyczyny zatruć (B); opisuje zasady postępowania 

w czasie burzy (B); podaje przykłady trujących roślin hodowanych w domu (A); opisuje 

zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku skaleczeń i otarć (C); podaje przykłady 

substancji, które mogą uzależniać (B); podaje przykłady sytuacji, w których należy zachować 

się asertywnie (C); prezentuje właściwe zachowanie asertywne w wybranej sytuacji (C) 

Wymagania rozszerzające (ocena dobra)  

Uczeń: wyjaśnia rolę aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia (B); opisuje sposób 

pielęgnacji skóry ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania (C); wyjaśnia, na 

czym polega higiena jamy ustnej (B); wyjaśnia, czym są szczepionki (B); wymienia objawy 

zatruć pokarmowych ze szczególnym uwzględnieniem zatruć grzybami (B); uzasadnia 

celowość umieszczania symboli na opakowaniach substancji niebezpiecznych (C); wyjaśnia, 

na czym polega palenie bierne (B); wymienia skutki przyjmowania narkotyków (B); 

uzasadnia konieczność zachowań asertywnych (D) 

Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) 

Uczeń: wyjaśnia, czym jest zdrowy styl życia (B); opisuje skutki niewłaściwego odżywiania 

się (B); opisuje skutki niedoboru i nadmiernego spożycia poszczególnych składników 

pokarmowych (B); wyjaśnia, na czym polega higiena osobista (B); opisuje objawy wybranych 

chorób zakaźnych (B); charakteryzuje pasożyty wewnętrzne człowieka (C); wymienia 

drobnoustroje mogące wnikać do organizmu przez uszkodzoną skórę (B); opisuje sposób 

postępowania po ukąszeniu przez żmiję (B); opisuje zasady postępowania w przypadku 

oparzeń (C); podaje przykłady dziko rosnących roślin trujących (D); wyjaśnia, czym jest 

uzależnienie (B); 

Wymagania wykraczające (ocena celująca) 

Uczeń: wyjaśnia istotę działania szczepionek (B); wyjaśnia, dlaczego należy rozsądnie 

korzystać  

z kąpieli słonecznych i solariów (B); wymienia sposoby pomocy osobom uzależnionym (B); 

podaje przykłady profilaktyki chorób nowotworowych (B) 

A – zapamiętywanie wiadomości,  

B – rozumienie wiadomości,  

C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych,  

D – stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) 

 



 

42. Niebezpieczeństwa i pierwsza pomoc w domu 

1. Podaj nazwy dwóch doniczkowych roślin trujących i narysuj te rośliny. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………  …………………………………………….. 

2. Napisz, co oznaczają poniższe symbole. 

 

 

 

 

………………….. ………………… …………………. ……………………. 

3. Zapisz, w jaki sposób należy udzielić pomocy w podanych sytuacjach. 

 

 
Kasia 

Przecięcie skóry na palcu, rana 

nie i lekko krwawi. 



 

43. Uzależnienia i ich skutki 

1. Uzupełnij mapę myśli informacjami na temat skutków uzależnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2. Przeczytaj propozycje, jakie otrzymały dzieci w przedstawionych scenkach.  

W odpowiednich miejscach wpisz asertywne odpowiedzi. 

 

 

 

 


