
Treści mogące sprawiać trudności zostaną wyjaśnione po powrocie do szkoły 

 

Język polski  

 

1. Wykonaj w zeszycie test z podręcznika, s. 203 – 204. 

2. Temat: Jak chronić własność intelektualną? Poznajemy zasady cytowania cudzych 

tekstów. 

 Napisz w zeszycie notatkę na podstawie Nowa wiadomość /s. 238 – 239 

 Wykonaj ćwiczenia: 1 /s. 239 oraz 2, 3, 7 /s. 240. 

3. Napisz rozprawkę na temat: Czy warto żyć w świecie wyobraźni? Postaw tezę i ją 

uzasadnij. Zilustruj swoje argumenty przykładami z różnych utworów literackich, 

w tym ze „Świtezianki” lub ze „Stepów akermańskich” A. Mickiewicza. 

4. Przygotuj się do wypracowania klasowego z lektury pt. „Syzyfowe prace”  

S. Żeromskiego. 

              5. Przeczytaj nowelę H. Sienkiewicza pt. „Latarnik”. Tekst znajdziesz w Internecie. 

Życzę moim wspaniałym uczniom owocnej pracy!! 

 

HISTORIA  

TEMATY: 

1. I WOJNA ŚWIATOWA NA ZIEMIACH POLSKICH. 

2. REWOLUCJE W ROSJI- LUTOWA I PAŹDZIERNIKOWA. 

3. SPRAWA POLSKA W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ. 

Podręcznik strony:170-180 

 

Informacje do tematu 1: 

1. Uformowanie się trójprzymierza i trójporozumienia spowodowało antagonizmy 

pomiędzy zaborcami Polski, w  latach 1908 – 1912 doszło  do ukształtowania się 

dwóch orientacji politycznych, różniących się poglądami w kwestii działań na rzecz 

niepodległości Polski. PASYWIŚCI i AKTYWIŚCI.  

2. Narodowa Demokracja, zgodnie ze swoim programem wezwała społeczeństwo 

polskie do poparcia Rosji w wojnie z Niemcami (działacze stanęli na czele Komitetu 



Narodowego Polskiego i przystąpili do tworzenia Legionu Puławskiego przekształcone 

w Brygadę Strzelców).   

3. Naczelny Komitet Narodowy powołany został w sierpniu 1914 roku przez 

zwolenników monarchii Austro – Węgierskiej (zorganizowali Legiony Polskie 

składające się z trzech brygad – dowódcą został Józef Piłsudski). 

Za orientacją prorosyjską opowiedziały się takie organizacje polityczne i wojskowe 

jak: Liga Narodowa, Polskie Drużyny Sokole (w Galicji) i Drużyny Bartoszowe, czyli 

młodzież z zaboru AustroWęgierskiego sympatyzująca z Narodową Demokracją. 

Orientacja ta miała duże wpływy we wszystkich trzech zaborach. Przywódcą i 

głównym ideologiem był Roman Dmowski (1865-1939), który w swej książce 

"Niemcy, Rosja i kwestia polska" napisał, iż Polacy powinni się przyłączyć do słabszej 

militarnie Rosji w walce przeciw silnym i dobrze przygotowanym Niemcom.  

Kolejnym stronnictwem była niepodległościowa orientacja proaustriacka, w której 

skład wchodziły: Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, która 

zebrała w sobie wszystkie partie niepodległościowe (PPS, PPS-D Galicji, Polskie 

Stronnictwo Postępowe, PSL i Narodowy Związek Robotniczy); Związek Walki 

Czynnej- tajną organizację wojskową powołaną przez Piłsudskiego w 1908r. oraz inne 

legalne organizacje paramilitarne. Obóz niepodległościowy skupił się wokół Józefa 

Piłsudskiego (1987-1935)- działacza niepodległościowego, twórcy Legionów Polskich, 

później I marszałka Polski. 

4. Dnia 6 sierpnia 1914 roku oddziały strzeleckie pod dowództwem Józefa 

Piłsudskiego (I Kompania Kadrowa)wkroczyły na ziemię kielecką, w zetknięciu  z 

obojętnością ludności zarządzono odwrót, w efekcie  władze austriackie zażądały 

rozwiązania oddziału.   

5. Rosjanie w celu wsparcia wielkiej Brytanii i Francji rozpoczęły ofensywę uderzając 

w kierunku austriackiej Galicji oraz niemieckich Prus. Po  początkowych sukcesach 

Rosjanie musieli ustąpić  z części zajmowanych ziem,  walki przybrały charakter 

wojny manewrowej. 

6. W sierpniu 1914 roku doszło do bitwy pod Tannenbergiem (Stębark wieś  w Polsce 

położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie 

Grunwald) , podczas której armia niemiecka rozgromiła oddziały Rosjan. 

7. W 1914r. (z polecenia Józefa Piłsudskiego) utworzono oddziały przyjazne Legionom 

- Polską Organizację Wojskową. 



8. Dnia 5 listopada 1916 r. wydano akt niemieckiego cesarza  Wilhelma II   i 

austriackiego  cesarza Franciszka Józefa, którzy zapowiedzieli utworzenie 

samodzielnego Królestwa Polskiego, z dziedziczną monarchią konstytucyjną z ziem 

spod zaboru rosyjskiego; które miało być w sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami. 

9.W styczniu 1918 roku Thomas Woodrow Wilson ogłosił 14 pkt. program pokojowy, 
jeden punkt poświęcił sprawie niepodległości Polski.   13.Stworzenie niepodległego 
państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, 
z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność 
terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję 
międzynarodową.  
 

KRÓTKIE INFORMACJE DO TEMATU 2: 

W marcu 1917 roku wybuchła w Rosji rewolucja, która obaliła cara i doprowadziła do 

powstania republiki. Od marca do lipca 1917 r. w Rosji faktycznie funkcjonowały dwa 

ośrodki władzy: Rząd Tymczasowy i Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. 

Bolszewicy przystąpili do przejmowania władzy w Rosji po powrocie Lenina do kraju 

w kwietniu 1917 r. W listopadzie 1917 r. bolszewicy rozpoczęli przewrót, który obalił 

rząd, przejęli władzę w Rosji. W marcu 1917 r. podpisano z Niemcami pokój brzeski 

kończący udział Rosji w I wojnie światowej. 

PYTANIA DO TEMATU: 

o Wymień najistotniejsze przyczyny rewolucji w Rosji, klasyfikując je na 

polityczne, gospodarcze i społeczne.  

o Opisz drogę do władzy partii bolszewickiej. 

o Wyjaśnij, na czym polegał okres dwuwładzy w Rosji. 

o Opisz, jak Lenin umacniał swoją władzę w Rosji po obaleniu Rządu 

Tymczasowego.  

o Wymień postanowienia pokoju brzeskiego i wskaż na mapie jego skutki 

terytorialne. Wyjaśnij, jakie były skutki pokoju brzeskiego dla losów I wojny 

światowej 

KRÓTKIE INFORMACJE DO TEMATU 3: 

W 1916 r. w Akcie 5 listopada Niemcy i Austro-Węgry zapowiedziały utworzenie 

państwa polskiego z ziem zaboru rosyjskiego. Prawo Polaków do samostanowienia 

uznały w Rosji zarówno Rząd Tymczasowy, jak i Rada Komisarzy Ludowych.                 

W 13. punkcie swojego orędzia prezydent USA zapowiadał powstanie państwa 

polskiego z dostępem do morza. Odstąpienie Rosji od ententy pozwoliło państwom 



zachodnim na podjęcie otwartych działań wspierających dążenia Polaków do 

niepodległości. 

PYTANIA DO TEMATU: 

1. Przedstaw najważniejsze propozycje i oceń deklaracje mocarstw w sprawie 

 polskiej. Które z nich uważasz ze najbardziej realne?  

2. Opisz, jak zmieniał się stosunek państw zachodnich do kwestii polskiej.   

3. Co wpływało na te zmiany? 

4.  Wyjaśnij znaczenie 13. punktu orędzia prezydenta Wilsona dla sprawy 

polskiej. 

 

Matematyka 

Zajęcia z matematyki odbywać się będą poprzez Internet. Klasa ma utworzoną grupę i tam są 

podawane konkretne zagadnienia z jednoczesnym ich omawianiem za pomocą videorozmowy 

w aplikacji Messenger. 

Język angielski 

 
PODRĘCZNIK 

Str. 76 ćw. 1-6 pisemnie w zeszycie 

Str. 78 ćw. 3 oraz 4-5 pisemnie w zeszycie 

Str. 79 ćw. 7,8 pisemnie w zeszycie 

Str. 80 ćw. 1,4 wypisać słownictwo  

Str. 82 ćw. 2,3 pisemnie w zeszycie oraz zapisać nowe słownictwo 

ZESZYT ĆWICZEŃ 

Str. 25 ćw. 4, str. 26 ćw. 1,2, str. 27 ćw. 1-6 , str. 28 ćw. 1,2 

Oraz napisać w zeszycie wpis na blogu zgodnie z poleceniem z ćw. 9 str. 79, które znajduje się 

w podręczniku. 

 

BIOLOGIA 
1. Zaburzenie funkcjonowania układu dokrewnego.  

Treści nauczania: 

• skutki nadmiaru hormonów, 

• skutki niedoboru hormonów . 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 170-172 

 

Zadanie 1. 

Oceń prawdziwość stwierdzeń zawartych w zdaniach dotyczących zaburzeń 

funkcjonowania 

układu hormonalnego, wpisując w wykropkowane miejsce literę „P”, gdy informacje są 



prawdziwe, lub literę „F”, gdy są fałszywe. 

A. Akromegalia jest skutkiem niedoboru hormonu wzrostu. …… 

B. Choroba zwana obrzękiem śluzowatym jest spowodowana niedoborem hormonów 

     trzustki. …… 

C. Karłowatość przysadkowa objawia się bardzo niskim wzrostem. …… 

D. Nadczynność trzustki jest jednym z powodów cukrzycy. …… 

E. Przyczyną choroby Gravesa-Basedowa jest nadczynność tarczycy. …… 

F. Nadczynność przysadki przed zakończeniem rozwoju organizmu powoduje 

gigantyzm. …… 

 

Zadanie 2. 

Uzasadnij stwierdzenie o nadrzędności przysadki mózgowej w stosunku do gruczołów 

jej 

podległych. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

Zadanie 3. 

Uzupełnij schemat dotyczący wpływu adrenaliny na organizm człowieka. 

 

ADRENALINA 

 
serce  naczynia krwionośne  źrenica oka  tempo wentylacji płuc 

  w mięśniach  

 

  rozszerzenie       wzrost 

 

skutek: lepsze     skutek: więcej 

krążenie krwi     światła dociera 

i zaopatrzenie     do oka – lepsze 

tkanek w tlen     widzenie 

 

 

 

2. Budowa i rola układu nerwowego  
Treści nauczania: 

• porównanie działania układu nerwowego i układu dokrewnego, 

• funkcje układu nerwowego, 

• budowa komórki nerwowej, 

• ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, 

• somatyczny i autonomiczny układ nerwowy, 

• kierunek i sposób przekazywania impulsów nerwowych. 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 173-176 

Zadanie 1. 

Uzupełnij zdania: 

Komórkę nerwową wraz z wypustkami nerwowymi nazywamy ........................................... 

Neuryty jednego neuronu łączą się z ...................................... następnego neuronu za pomocą 



zakończenia nerwowego, zwanego................................................................................... 

Podobnie neuron może łączyć się z mięśniami. 

 

Zadanie 2. 

Podkreśl wyrażenia, które określają czynności układu nerwowego. 

a) Regulacja i koordynowanie działania wszystkich narządów i układów 

narządów w organizmie. 

b) Regulacja gospodarki mineralnej organizmu. 

c) Reagowanie za pośrednictwem efektorów w sposób zależny od sytuacji. 

d) Usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. 

e) Odbieranie bodźców za pomocą receptorów. 

f) Rozkład pokarmów na prostsze, łatwo wchłaniane substancje. 

Zadanie 3. 

Pod względem anatomicznym w układzie nerwowym wyróżnia się dwie podstawowe części. 

Podaj nazwę części układu nerwowego, której czynności opisano poniżej. 

a) Stanowi centrum kontrolujące funkcjonowanie całego organizmu. Analizuje, gromadzi 

i wykorzystuje informacje. 

Opis dotyczy .................................................................................................................. 

b) Odbiera bodźce z otoczenia i z wnętrza organizmu. Przesyła informacje do mózgu i do 

rdzenia kręgowego, a także z mózgu i rdzenia kręgowego do odpowiednich narządów. 

Opis dotyczy .................................................................................................................. 

Zadanie 4. 

Na ilustracjach przedstawiono dwa rodzaje włókien nerwowych i zaznaczono szybkość 

przewodzenia przez nie bodźca nerwowego. 

 
Sformułuj wniosek dotyczący szybkości przewodzenia impulsu nerwowego we włóknie 

nerwowym pozbawionym osłonki mielinowej. 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

3. Ośrodkowy układ nerwowy. 
Treści nauczania: 

• nadrzędna rola ośrodkowego układu nerwowego, 

• budowa mózgowia, 

• rozmieszczenie ośrodków odpowiedzialnych za odbiór zróżnicowanych impulsów  

nerwowych, 

• budowa i funkcje rdzenia kręgowego. 

 Przeczytaj tekst z podręcznika str. 177-180 



Zadanie 1. 

Wskaż na ilustracji i podaj nazwę płata, który odpowiada za odczuwanie dotyku i temperatury 

otoczenia. 

 
Zadanie 3. 

Zamaluj na rysunku i podpisz płaty kory mózgowej, w których znajdują się wymienione 

niżej 

ośrodki nerwowe oraz uzupełnij zdania. 

 
Ośrodek słuchu znajduje się w płacie ......................................................................................... 

Ośrodki kojarzeniowe i ruchowe znajdują się w płacie ......................................................... 

 

4. Obwodowy układ nerwowy. Odruchy. 
Treści nauczania: 

• włókna czuciowe i ruchowe, 

• nerwy czaszkowe i rdzeniowe, 

• łuk odruchowy, 

• odruchy bezwarunkowe i warunkowe. 

 Przeczytaj tekst z podręcznika str. 181-184 

 

Zadanie 1. 

Obok zdań opisujących odruchy bezwarunkowe wpisz literę B, a obok zdań opisujących 

odruchy warunkowe – literę W. 

a) Rozszerzanie źrenicy podczas wchodzenia do ciemnego pomieszczenia. . . . 

b) Wydzielanie śliny na widok ulubionej potrawy. . . . 

c) Mówienie „dzień dobry” znajomym. . . . . 

d) Cofnięcie nogi podczas drażnienia podeszwy stopy. . . . . 

e) Jazda na rowerze. . . . . 

 

Zadanie 2. 



Przedstawione zostały cztery problemy. Przeanalizuj i przedstaw wyniki oraz wnioski  

z własnych przemyśleń. Zaklasyfikuj typ odruchu do przedstawionych sytuacji. 

I. Co oznacza powiedzenie –„Na widok tych potraw aż ślinka cieknie” i dlaczego tak się 

dzieje? 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................

........................ 

II. Na czym polega tresowanie zwierząt? 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................

........................ 

 

III. Co się dzieje z wiadomościami, których nie powtarzasz? 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................

........................ 

IV. Co oznacza powiedzenie „Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci”? 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................

........................ 

 

Geografia 
1. Zmiany w polskim przemyśle; str. 134-137 

Ćwiczenia 1-3 str.137 

2. Energetyka w Polsce; str. 138-141 

Ćwiczenia 1-2 str.141 

Proszę o uzupełnianie ćwiczeniówki na bieżąco. 

 


