
Praca domowa klasa 4b 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE  

EMAIL NAUCZYCIELA  i.fijalkowska@op.pl 

 

02.06.2020 r.  

Uczniów którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne proszę o wykonanie kart 

pracy wysłanych na ich adresy e- mail. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA    justynaenglishclasses@gmail.com  

 

02.06.2020r.(wtorek) 

Subject: Drinks-nazwy napojów, praca z komiksem. 

-zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym nazw napojów: podręcznik str.105 (tabelka: 

drinks) Przepisz te słówka do zeszytu pod tematem. Powyższe wyrazy ćwicz  na quizlet: 

https://quizlet.com/pl/218446248/evolution-plus-1-unit-8-flash-cards/ 

-posłuchaj komiksu z podręcznika strona 98. Przypominam o pobraniu nagrań ze strony 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Przeczytaj na głos ten tekst. 

-przepisz nowe wyrażenia w zeszycie 

I m thirsty-Jestem spragniona 

It s wonderful-To cudownie 

-zrób w ćwiczeniówce zadania 1 i 2 strona 66.  

03.06.2020r.(środa) 

Subject: He likes grapes.-budowa zdań w czasie Present Simple. 

-przepisz pod tematem 

Dziś zajmiemy się osobami: 

He-on 

She-ona 

It-oto, to 

Zd. twierdzące (na przykładzie czasownika like-lubić) 

He/She/It likes ( zmieniamy formę czasownika, dopisujemy końcówkę-s) 

Np. She likes apples.-Ona lubi jabłka. 

My dad likes meat.-Mój tata lubi mięso. 

Pytania 

Does he/she/it like….? 

W pytaniu do wyżej wymienionych osób stosujemy operator does na początku zdania, 

natomiast czasownik jest w bezokoliczniku (bez końcówki-s) 

Np. Does it like fruit? – Czy to lubi owoce? 

Krótkie odpowiedzi 

Yes, she/he/it does. 

No, she/he/it doesn t.  

Przeczenia  

He/She/It doesn t like….. 

Np. My friend doesn t like coffee.-Mój kolega nie lubi kawy. 

W przeczeniu stosujemy po osobie(he,she,it) doesn t, a następnie czasownik w 

bezokoliczniku (bez końcówki-s) 

Does+ not= doesn t 

Do+ not= don t  

-wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 strona 99.  

-wykonaj w zeszycie ćwiczenia 2 i 3 z extra strona 99.  
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05.06.2020r.(piątek) 

Subject: Does he like pizza?-ćwiczymy czasownik like (lubić).  

-przepisz podany przykład do zeszytu: 

Moja siostra lubi mleko. 

My sister likes ice cream. 

Does my sister like ice cream?-pytanie 

Yes, she does.      No, she doesn’t.-krótkie odpowiedzi 

My sister doesn t like ice cream.-przeczenie 

-na podstawie podanego przykładu napisz zdanie: Jego mama lubi zieloną herbatę. Utwórz 

zdanie twierdzące pytanie, krótkie odpowiedzi oraz przeczenie. Prześlij mi to zdanie do 

sprawdzenia dziś na e-maila. 

-wykonaj w ćwiczeniówce zadania 3,4 strona 66. Dla chętnych 5/66. 

UWAGA! 

9 czerwca 2020r.(wtorek) odbędzie się kartkówka z czasu Present Simple na przykładzie 

czasownika  like ( budowa zdań twierdzących, pytań, przeczeń oraz krótkich 

odpowiedzi.) oraz słówek z trzech pierwszych kolumn st. 105. Kartkówkę prześlę wam 

na e-maila o godz. 11.00, Odpowiedzi proszę przesłać na mojego e-maila do godz. 11.30.  

 

MATEMATYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  Mat.wir2000@interia.pl  

 

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym. 

01.06.2020-poniedziałek 

Temat. Jednostki pola: mm2, cm2, m2. Pole kwadratu. 

Cele lekcji: 

Obliczanie pola kwadratu na podstawie danej długości boku i obliczanie długości boku 

kwadratu na podstawie danego pola. 

Rozwiązywanie zadań z treścią z wykorzystaniem umiejętności obliczania pola kwadratu. 

Dzisiaj będziemy obliczać pola kwadratu na podstawie danej długości boku i obliczać długość 

boku kwadratu na podstawie danego pola oraz rozwiązywać zadania tekstowe z 

wykorzystaniem umiejętności obliczania pola kwadratu. 

Rozwiązujemy zadania:9-14/str.240-241/P . 

Zadanie 9 - pole kwadratu o boku a obliczamy ze wzoru P=a*a, np. a=7cm to 

P=7cm*7cm=49cm2 

Zadanie 10 – wyznaczenie długości boku kwadratu na podstawie danego pola obliczamy 

dobierając taką długość boku, aby pomnożona przez siebie dała ponownie wartość danego 

pola . 

Np. P=36m2 , a =..?..m, ..?..*..?..=36,  wiemy, że  6*6=36   zatem  a=6m. 

Zadanie 11-12 – z danej wielkości obwodu kwadratu wyliczamy długość boku, a następnie 

mając już długość boku obliczamy szukane pole tego kwadratu.  

Np. O=32cm, P=? (a=O:4)  zatem a=32cm:4=8cm,  

a następnie obliczamy pole (P=a*a) P=8cm*8cm=64cm2. 

Zadanie13 – odpowiednia zamiana jednostek długości boku pozwala na wyrażenie pola w 

odpowiedniej jednostce oraz można zauważyć zależności między jednostkami pola. 

Np.  a=5dm to P=5dm*5dm=25dm2 

a=5dm=50cm to P=50cm*50cm=2500cm2 

P=25dm2=2500cm2 zatem 1dm2=100cm2 

Zadania utrwalające dla chętnych: 9-12 i Co było na lekcji?/ str.75-77/ZĆ  Rozwiązania 

zadań: 9-14/str.240-241/P  wyślij na e-mail nauczyciela.  

02.06.2020-wtorek 
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Temat. Pole kwadratu – zadania utrwalające. 

Cele lekcji: 

Obliczanie pola kwadratu. 

Rozwiązywanie zadań z treścią z wykorzystaniem umiejętności obliczania pola kwadratu. 

Dalej kontynuujemy temat obliczania pola kwadratu. Lekcja ta ma głównie charakter 

utrwalający. Rozwiązujemy zadania: 15-20/str.241-242/P . 

Zadania utrwalające dla chętnych:1-4/str.243/P - Co umiem? Rozwiązania zadań:15-

20/str.241-242/P  wyślij na e-mail nauczyciela.  

04.06.2020-czwartek 

Temat. Pole prostokąta. 

Cele lekcji: 

Wprowadzenie wzoru na pole prostokąta. 

Obliczanie pola powierzchni prostokąta. 

Lekcję rozpoczynamy od trzech zadań wprowadzających. Prowadzą one krok po kroku od 

puzzli, przez tabelkę zestawiającą długość, szerokość i pole prostokąta, do obliczenia pola 

prostokąta. Po zliczeniu kwadratów jednostkowych i analizie tabeli powinniście zauważyć 

zależność między zaprezentowanymi wielkościami i bez problemu możecie rozwiązać 

zadanie trzecie.  

Przeanalizuj treści matematyczne dotyczące pola prostokąta oraz przykłady jego obliczania z 

niebieskiej ramki ze str. 245/P, a następnie rozwiąż zadania:1-3/str.245-246/P oraz 1-4 i Co 

było na lekcji? /str. 78-80/ZĆ.  

Zadanie 3 – pamiętaj, że przy obliczaniu pola figury długości boków muszą być wyrażone w 

tych samych jednostkach. Rozwiązania zadań:1-3/str.245-246/P  wyślij na e-mail 

nauczyciela. 

 

05.06.2020-piątek 

Temat. Obliczanie pola prostokąta - ćwiczenia. 

Cele lekcji: 

Zastosowanie wzoru na pole prostokąta do obliczeń pola i długości boków prostokąta. 

Lekcję rozpoczynamy od ponownej analizy treści matematycznych dotyczących obliczania 

pola prostokąta zawartych w niebieskiej ramce na str. 245/P, a następnie wykonaj zadania:4-

11/str. 246-247/P oraz  zadania:5-8 i Co było na lekcji?/str.81-82/ZĆ. 

Zadanie 5-6 – wykonaj w podobny sposób: np. P=50cm2, a=10cm, b=?   (b=P:a)    

50cm2:10cm=5cm, spr. 10cm*5cm=50cm2 

Zadanie 7-8 – zwróć uwagę na jednostki. 

Zadanie 9 – „a drugi jest od niego krótszy o 2cm” – odejmij 2cm od długości pierwszego 

boku. Pole i obwód prostokąta o bokach a i b obliczamy ze wzorów: P=a*b; O=2*a+2*b lub 

O=2*(a+b) lub O=a+b+a+b. 

Zadanie 10 – „a drugi jest 3 razy dłuższy” – długość boku pierwszego pomnóż przez 3. 

Rozwiązania zadań:5-8 i Co było na lekcji? /str.81-82/ZĆ – wyślij na e-mail nauczyciela. 

 

PRZYRODA  EMAIL NAUCZYCIELA  patryk19902@onet.pl 

 

01.06.2020 r. 

Temat nr 51 

Krajobraz antropogeniczny 

 

04.06.2020r. 

Temat nr  
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Krajobraz okolicy dawniej i dziś. 

 

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA    niedziela.alina@wp.pl   

 

01.06.2020 (poniedziałek) 

.Kochani, wiem,że dziś jest Wasze Święto. Niestety musicie napisać ten sprawdzian, 

ponieważ będzie nam trudno zrealizować podstawę programową.  

Temat: Sprawdzian wiadomości 

Wykonaj zadania i prześlij do sprawdzenia do godz. 11. 

Zadanie 1. 

Do podanych postaci dopasuj odpowiednie informacje. Przy każdej postaci wpisz numer 

właściwej informacji. 

Stefan Batory ...... 

Tadeusz Kościuszko ...... 

Jan Henryk Dąbrowski ...... 

Maria Skłodowska Curie ..... 

Augustyn Kordecki ...... 

Józef Wybicki ...... 

autor słów Mazurka Dąbrowskiego 

osoba dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla 

dowódca Legionów Polskich walczących u boku Napoleona Bonapartego 

przywódca powstania z 1794 roku 

król Polski zwycięzca w wojnie z państwem Moskiewskim 

przywódca obrońców klasztoru na Jasnej Górze 

Zadanie 2. 

Podkreśl poprawne zakończenie każdego zdania. 

Ciężka jazda konna, którą wyróżniały charakterystyczne skrzydła, to kosynierzy /husaria. 

Skutkiem klęski insurekcji kościuszkowskiej był I rozbiór Polski / III rozbiór Polski. 

Napoleon Bonaparte był wodzem wojsk rosyjskich / francuskich. 

Maria Skłodowska Curie ukończyła studia we Francji / w Polsce. 

Zadanie 3. 

Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej. Wpisz w miejsce kropek cyfry od 1 do 

4. Cyfrą 1 oznacz wydarzenie najwcześniejsze. 

Wybuch powstania styczniowego 

Powstanie Mazurka Dąbrowskiego 

Obrona Jasnej Góry przed Szwedami 

Zadanie 4. 

Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub 

fałsz, jeśli zdanie jest FAŁSZYWE. 

Wojnę Rzeczypospolitej z Rosją nazywamy potopem. PRAWDA / FAŁSZ 

Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski. PRAWDA / FAŁSZ 

Na ziemiach Polski Napoleon utworzył państwo noszące nazwę Królestwo Polskie. 

PRAWDA / FAŁSZ 

Konstytucja 3 maja została uchwalona w czasach panowania Jana III Sobieskiego. 

PRAWDA / FAŁSZ 

Maria Skłodowska otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. 

PRAWDA / FAŁSZ 

Zadanie 5. 

Połącz w pary pojęcia z właściwymi opisami. Przy każdym pojęciu wpisz numer, którym 

oznaczono właściwy opis. 
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Kanclerz - ...... 

Mąż stanu - ...... 

Hetman - ...... 

Członek najbogatszej grupy szlachty 

Wybitny polityk 

Dowódca wojsk w dawnej Rzeczypospolitej 

Wysoki urzędnik w dawnej Rzeczypospolitej, kierował np. Polityką zagraniczną 

Przywódca insurekcji 

Zadanie 6. 

W jaki sposób Polacy w zaborze pruskim przeciwstawiali się polityce niemieckich władz? 

Zaznacz wszystkie właściwe przykłady. 

Michał Drzymała zamieszkał w wozie cyrkowym. 

Polscy konspiratorzy doprowadzili do wybuchu powstania styczniowego. 

Polacy zesłani na Syberię starali się uciec z zesłania. 

Dzieci z Wrześni przystąpiły do strajku. 

Zadanie 7. 

W jaki sposób carskie władze prowadziły walkę z polskością po upadku powstania 

styczniowego. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. 

Wprowadzały język niemiecki jako obowiązkowy w urzędach 

Zakazały Polakom kupowania ziemi. 

Zsyłały polskich patriotów na Syberię. 

Wprowadziły do szkół rosyjski jako język nauczania. 

 

TECHNIKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl   

 

01-05.06.2020r. 

Temat: Jazda warszawskim metrem. 

Przeczytaj temat ze strony 48 i wykonaj zadanie 1. 

 

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl  

 

01-05.06.2020r. 

Temat: Scratch -gry.   
https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/  wypróbuj  gry ze strony scratch. 

 

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 

 

02.06.2020 (wtorek) 

Temat: Modlitwa Pańska wzorem modlitwy chrześcijanina  

Zapoznaj się z tematem katechezy 48 

Obejrzyj krótki filmik - o co modlimy się w modlitwie „ Ojcze nasz” 

https://www.youtube.com/watch?v=xQaHZ8gMSLw  

Na podstawie zdobytych wiadomości wykonaj w ćwiczeniówce, ćwiczenia 1,2,3 s 104/105 

dla chętnych ćw. 4 (ćwiczeń nie musisz odsyłać na e-maila) 

A z okazji Dnia Dziecka specjalna wiadomość: https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-

2585450?fbclid=IwAR2Jxj630ZJOl87wZ9hwM    

 

03.06.2020(środa) 

Temat: Uroczystość Trójcy Świętej. 

1. W zeszycie do religii zapisz temat katechezy 

https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/
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2. Obejrzyj katechezę interaktywną: 

 https://view.genial.ly/5ec765ee5cf4ce0d97da7af9/video-presentation-trojca-swieta-w-  

3. Na podstawie zdobytych wiadomości pisemnie odpowiedz na pytania: 

Co to jest Trójca Święta? Co zrobił dla nas Bóg Ojciec,? Co zrobił dla nas Pan Jezus?  

Co czyni dla nas Duch Święty? (możesz także wykonać odpowiednie rysunki) 

 (wykonaną pracę możesz przesłać na e-maila, jest to praca na ocenę celującą) 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL 

NAUCZYCIELA  aga857@interia.eu 

 

05.06.2020r. Intymność - osobista sfera życia człowieka. Należą do niej osoby najbliższe, 

które kochasz i którym ufasz. W kontaktach z osobami nieznajomymi dzieci powinny 

zachować czujność i ostrożność. Na kartce z bloku namaluj swój intymny kącik, w którym 

umieścisz tylko Twoje, osobiste przedmioty. 

 

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com 

 

Wtorek 02.06.2020 

Temat: W świecie projektanta „Kolorowe samochody” lub „Stroje na różne okazje”. 

Wykonaj pracę na wybrany temat. Mogą być różne materiały naklejone na kartce, format 

pracy A4. Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres:  m.kominek3@gmail.com. 

 

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com 

 

Poniedziałek 01.06.2020 

Temat: Wakacje na sześciu strunach. Instrumenty strunowe. 

Posłuchaj muzyki, która cię relaksuje, wykonywanej na gitarze. Zatańcz do muzyki którą 

lubisz. 

 

JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA    agnieszkastepien.psp@gmail.com  

 

01.06. 2020 (poniedziałek) 

Temat: Ekranizacja filmu ,,Przygody Tomka Sawyera” na podst. powieści Marka 

Twaina. 

Z okazji Dnia Dziecka udamy się na wirtualną wycieczkę do kina, obejrzyjcie film 

„Przygody Tomka Sawyera”. 

Film na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=_-NwWRYJNrU lub 

https://www.cda.pl/video/1894952e 

02.06. 2020 (wtorek) 

Temat: Test - czytanie ze zrozumieniem. 

W tym dniu o 13.00 prześlę Wam tekst oraz pytania dotyczące jego treści. Należało będzie na 

nie odpowiedzieć i przesłać w treści maila. Dalsze wskazówki zamieszczę w instrukcji. 

03. 06. 2020 (środa) 

Temat: Podmiot i orzeczenie – związek główny w zdaniu. 

Bardzo ważna lekcja – zapamiętaj jak najwięcej informacji. 

1.Przeczytaj wiersz Wandy Chotomskiej ,,Hipopotam lubi błoto” i wykonaj w zeszycie ćw. 1 s. 

134. 

hipopotam: lubi, powiedział, chlupnął, zabłocił, zmienił, splamił; 

tygrys: miota się; 

lwice: ryczą; 
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lamy: liczą, wyglądamy; 

kangury: rozgniewały się, podamy 

2. Wykonaj samodzielnie w zeszycie najpierw ćw. 3 s. 135, a później ćw. 2 s. 135. 

3. Zapoznaj się z inf. zamieszczonymi w tabeli s. 136 i zapisz do zeszytu poniższą notatkę: 

Orzeczenie to najważniejsza część zdania, która informuje o czynności lub stanie. Odpowiada 

na pytania: co robi? co się z kimś/czymś dzieje?, np. Mama upiekła czekoladowy tort. Tata 

naprawił mój rower. 

Funkcję orzeczenia w zdaniu pełni najczęściej czasownik w formie osobowej. 

Podmiot to część zdania, która wskazuje wykonawcę czynności. Odpowiada na pytania: kto? 

co? , np np. Mama upiekła czekoladowy tort. Tata naprawił mój rower. 

Funkcję podmiotu w zdaniu pełni najczęściej rzeczownik. 

PODMIOT+ ORZECZENIE= ZWIĄZEK GŁÓWNY 

Aby nazwać wypowiedzenie zdaniem, musi w nim być orzeczenie. 

Po formie orzeczenia możemy wywnioskować, jaki jest podmiot, np. Idę do sklepu (kto?- ja). 

Zapamiętaj – W zdaniach podmiot podkreślamy jedną ciągłą kreską, a orzeczenie dwiema. 

4. Zanotuj w zeszycie rozwiązanie ćw. 9 s. 138. 

Przygotował wszystko. – kto? – on 

Widzę to. – kto? – ja 

Przywitali się z nim. – kto? – oni 

Przeczytasz mi? – kto? – ty 

Spały w kącie. – co? – one 

Oprowadziła nas. – kto? – ona 

Mrugało zielonymi ślepiami. – co? – ono 

Wybierzecie coś. – kto? – wy 

Zdecydujemy się za chwilę. – kto? – my           

5. Otwórz ćwiczeniówkę i wykonaj samodzielnie ćw. 1 i 2 s. 33 

Obejrzyj dwukrotnie krótki filmik (1:12) na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=OlkAcjmJ7i8 

Utrwal wiadomości o podmiocie i orzeczeniu i wykonaj w zeszycie ćw. 4 i 6. s. 136-137 z 

zielonego podręcznika.  

04. 06.  2020 r. (czwartek) 

Temat: Podmiot i orzeczenie – ćwiczenia. 

Wykonaj w zeszycie zestaw ćwiczeń. Nie przepisuj poleceń, zapisuj zdania i rozwiązania. 

Ćw. 1. 

Zanotuj zdania, odszukaj i podkreśl odpowiednio podmioty i orzeczenia 

a) Ołowiane żołnierzyki miały kolorowe mundury. 

b) Mały chłopczyk dostał je na urodziny. 

c) Jeden żołnierzyk wyróżniał się od innych. 

d) W papierowym zamku stała piękna tancerka. 

e) Baletnica bardzo spodobała się żołnierzykowi. 

Ćw. 2. 

Dokończ zdania, dopisz podmioty lub orzeczenia. 

a)…………….. szczeka. 

b)Deszcz ……………… 

c)……………. Brzęczy 

d)Kucharz …………….. 

e) ……………. Wolno chodzi. 

f) Ja …………… 

Ćw. 3 



Przepisz tekst do zeszytu. Dodaj brakujące orzeczenia: przygotować , pomóc,  wykonać, grać, 

podobać się, nagrodzić. Podane czasowniki zastosuj w formie czasu przeszłego. Pomyśl, od 

których wyrazów w zdaniach zależy forma orzeczenia? 

Z okazji Dnia Matki uczniowie z naszej klasy ……………. przepiękne przedstawienie dla 

swoich mam. Podczas prób bardzo nam ………………… nauczycielka języka polskiego. 

Zespół dekoratorów ……………… kostiumy i rekwizyty. Wszyscy aktorzy wyraziście 

……………… swoje role. Przedstawienie bardzo …………… kolegom z innych klas i naszym 

rodzicom. Gorące brawa ……………. nasz trud. 

Ćw. 4. 

W poniższych zdań wypisz orzeczenia. W których zdaniach czasowniki będące orzeczeniami 

są rodzaju żeńskiego, a w których – rodzaju męskiego? Zastanów się, od czego to zależy. 

a) Zosia dostała się do zespołu baletowego. 

Ciężko na to pracowała przez wiele miesięcy. 

Na przesłuchaniach zatańczyła naprawdę pięknie. 

b)Bartek zagrał na gitarze w czasie szkolnej akademii. 

Zaskoczył wszystkich. 

Do tej pory ukrywał swój talent. 

Ćw. 5 

Wyszukaj w podanych zdaniach związki główne. 

Wzór: Zosia pięknie śpiewała. Zosia śpiewała 

Autobus uciekł nam sprzed nosa. 

Groźny sztorm nagle ustał. 

Szczenię spało na kanapie. 

Nasi starsi koledzy grali w kosza. 

Stokrotki zakwitły na biało. 

Ćw. 6. 

W podanych krótkich zdaniach nie ma podmiotów. Przypatrz się formie orzeczenia i zanotuj  

wykonawców czynności do poszczególnych zdań. 

a) np. Zasnął.(on) 

b) Spóźniły się. 

c) Zastanowisz się. 

d) Trenowali. 

e) Tańczę. 

Wejdź na stronę: https://epodreczniki.pl/a/na-scenie-podmiot-i-orzeczenie/DzCRvq6wK i 

wykonaj zdalnie ćw. 1, 2 i 4. 

 

Data: 05. 06. 2020 (piątek) 

Temat: Zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte. 

1. Wykonaj ćw. 1 str. 139 (zielony podręcznik), a teraz sprawdź, czy poprawnie dobrane 

zostały określenia. 

Lustro rozbiło się na milion kawałków. Kaj pojechał z Królową Śniegu. Dziewczynka mocno 

tęskniła za przyjacielem. Gerda wyruszyła na poszukiwania. Gerda pytała o drogę. 

2. Zapisz w zaszycie rozwiązanie ćw. 3 str. 140 (ziel. podr) 

Dziewczynka wysłuchała (czego?) opowieści kwiatów.  

Dopytywała wronę (o kogo?) o chłopca.  

Opowiedziała swoją historię (komu?) rozbójniczce.  

Dotarła aż (dokąd?) do Laponii. 

3. Zanotuj w zeszycie i zapamiętaj informacje: 

Wyróżniamy dwa typy zdań pojedynczych: 



- zdania nierozwinięte – składają się podmiotu i orzeczenia np. Babcia czekała. lub tylko z 

orzeczenia np. Czekała. 

- zdania rozwinięte – oprócz orzeczenia i podmiotu zawierają określenia wzbogacające treść 

wypowiedzenia np. Babcia z utęsknieniem czekała na dzieci. Zdanie nierozwinięte może 

składać się także z orzeczenia i określenia np. Czekała na dzieci. 

Zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno orzeczenie. 

4. Zastanów się nad rozwiązaniem ćw. 4 str. 141 (ziel podr), zapisz w zeszycie: 

Zdania pojedyncze nierozwinięte: 

Nadeszła zima. 

Ziemia zamarzła.  

Zleciały się gile.  

Wiatr hula.  

Śnieżyca straszy.  

Sople błyszczą. 

Pozostałe zdania w tym ćwiczeniu, to zdania pojedyncze rozwinięte. Przeczytaj je i spróbuj w 

każdym wskazać podmiot, orzeczenie i określenie(ćwiczenie ustne) 

5. Wykonaj ustnie ćw 5 str. 141. 

6. Wykonaj samodzielnie i zapisz w zeszycie określenia z ćw. 6 str. 142, a następnie sprawdź, 

czy poprawność rozwiązania: 

Określenia: o tajemnicy, na polanę, wilka, chyłkiem  

Hasło: wataha 

7. Zapisz rozwiązanie ćwiczeni 7 str. 142. (wytłuszczone wyrazy to określenia, podkreśl je w 

zeszycie linią falistą) 

Sanie (z czego?) z drewna sunęły cicho. Ślady (czyje?) wilków były widoczne. (jaki?) 

Zmęczony, przestraszony mężczyzna zawrócił. 

8. Zapisz przykładowe rozwinięcie zdań z ćw. 8 str. 142, a następnie zapisz po jednym 

własnym przykładzie.  

Ostry, siarczysty mróz mocno szczypie dzieci w policzki i w nosy nieposmarowane kremem 

ochronnym.  

Dzieci, zahartowane dzięki ćwiczeniom na świeżym powietrzu, bawią się wesoło, lepią 

bałwana i obrzucają się śnieżnymi kulami mimo dziesięciostopniowego mrozu. 

Uwaga: Pamiętaj, że w zdaniu pojedynczym może być tylko jedno orzeczenie. 

Rozwijając zdanie nie możesz dodać kolejnego czasownika. 

9. Do sprawdzenia prześlij ćw. 9 str. 142 wpisane w treści maila według wzoru: 

podmiot – Maria Konopnicka  

orzeczenie – napisała 

określenia: (co napisała?) wiersz, (jaki wiersz?) „Zima” 

Wykonaj w ten sposób pozostałe zdania. 

Zachęcam Was do utrwalania wiadomości o budowie zdania z wykorzystaniem  

Szkoła z TVP: klasa 4  Język polski, Lekcja 2, 07.05.2020 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,jezyk-polski-lekcja-2-07052020,47737104 

Język polski, Lekcja 2, 08.05.2020 

Temat lekcji: Nareszcie wiosna. Jak dzielimy wypowiedzenie? 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,jezyk-polski-lekcja-2-08052020,47737251 

Zapisz w zeszycie prezentowane i omawiane przykłady (można zanotować wybrane). 

W poniedziałek prześlę Wam kartkówkę: podmiot i orzeczenie, zdanie pojedyncze rozwinięte i 

nierozwinięte. Proszę utrwalić wiadomości.  

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,jezyk-polski-lekcja-2-07052020,47737104
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,jezyk-polski-lekcja-2-08052020,47737251


 

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA bajkowa.98@wp.pl   

 

Podchody 

Przesyłam Wam link z opisem zabawy "Podchody" i link z filmikiem gdzie można obejrzeć, 

jak ta zabawa przebiega. Zapoznajcie się z tym materiałem w wolnym czasie. A może uda 

Wam się namówić rodzinę do wspólnej zabawy. 

Opis zabawy. 

https://mamotoja.pl/podchody-zasady-modyfikacje-pomysly,eksperymenty-i-zabawy-

artykul,28498,r1p1.html 

Filmik o podchodach. 

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

mailto:bajkowa.98@wp.pl%20%20PIOTR%20SIEBYŁA
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