
Zalecenia dla uczniów klasy IVa 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

23.04.2020 

INFORMATYKA 

Temat: Zapraszamy na przyjęcie. O formatowaniu tekstu. 

 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 107-110. 

Wykonaj zadanie 2: Oko w oko z monitorem str. 111. W tym celu możesz wykorzystać inne 

programy np. LibreOffice, WPS Office.  

 

Napisany tekst w formie pliku tekstowego prześlij na poniższy adres. 

Może cię zainteresuje: 

Nie tylko MS Word: LibreOffice Writer 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 4a informatyka Zapraszamy na przyjęcie 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

 

 

https://pl.libreoffice.org/pobieranie/stabilna/
https://www.wps.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lvzXTi677nU&list=PL_JBpYyA8qn2TcXcU_Dj1PEYNYzF6a7if
mailto:szkola1rudnik@gmail.com


JĘZYK POLSKI 

Temat: Podmiot i orzeczenie bez tajemnic. 

Na dzisiejszej lekcji realizujemy temat z gramatyki, dzięki któremu poznacie główne części 

zdania – podmiot i orzeczenie. 

1. Zapiszcie temat lekcji w zeszycie. 

2. Posłuchajcie, co Wam chcę ważnego przekazać o podmiocie i orzeczeniu. 

https://drive.google.com/open?id=1OX39-KE3Ngy2KrmsMtzS8VJHur3k5aU1 

3. Przeczytajcie „Nową wiadomość” w podręczniku – str. 281. 

4. Zapiszcie notatkę w zeszycie: 

Orzeczenie i podmiot to główne części zdania. 

Orzeczenie odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje? Wyrażone jest czasownikiem 

w formie osobowej i nazywa czynności lub stany.  

 Niebo zachmurzyło się. Uczniowie słuchają nagrania.  

Podmiot odpowiada na pytania kto?co? Wyrażony jest najczęściej rzeczownikiem w 

mianowniku. Nazywa wykonawcę czynności.  

Dziecko płacze. Z szafy dobiegał cichy dźwięk.  Jutro mój brat zabierze mnie na wycieczkę. 

5. Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń ćw.3 str.40, ćw. 6 i 7 str.42 – nie wysyłajcie do 

sprawdzenia. 

6. Sprawdźcie swoją wiedzę o podmiocie i orzeczeniu w quizie: 

https://quizizz.com/join/quiz/5ea0ab155b2d55001b0b0039/start?from=soloLinkShare&refe

rrer=5ea0865a53db25001bb76c78 

7. Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń ćw. 9 str. 43 i ćw. 12 str. 44 – odeślijcie zdjęcia tylko tych 

dwóch ćwiczeń do 28 kwietnia. 

 

 

MATEMATYKA 

Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000... (str. 182- 185- podręcznik) 

Proszę zapoznać się z wideolekcjami, a następnie rozwiązać zadania w „Matlandii”. 

https://pistacja.tv/film/mat00125-liczby-dziesietne-wprowadzenie?playlist=216 

https://pistacja.tv/film/mat00126-ulamki-o-mianownikach-10-100-1000?playlist=216 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1OX39-KE3Ngy2KrmsMtzS8VJHur3k5aU1
https://quizizz.com/join/quiz/5ea0ab155b2d55001b0b0039/start?from=soloLinkShare&referrer=5ea0865a53db25001bb76c78
https://quizizz.com/join/quiz/5ea0ab155b2d55001b0b0039/start?from=soloLinkShare&referrer=5ea0865a53db25001bb76c78
https://pistacja.tv/film/mat00125-liczby-dziesietne-wprowadzenie?playlist=216
https://pistacja.tv/film/mat00126-ulamki-o-mianownikach-10-100-1000?playlist=216

