
Zalecenia dla uczniów klasy IVa 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

7.05.2020 

INFORMATYKA 

Temat: Klawiatura zamiast pióra – podsumowanie cz. 1. 

 

Otwórz dokument Warszawa. Sformatuj go zgodnie z podanymi poleceniami. 

1. Zamień tytuł dokumentu na dowolny obiekt WordArt (dalszą część tekstu ustaw pod 

tytułem). 

2. Podziel główny tekst na dwa akapity: jeden powinien zaczynać się od słów „Działo się 

to dawno temu”, a drugi od słów „Rankiem wdzięczny książę”. 

3. W pierwszym akapicie tekstu głównego: 

a. Ustaw krój czcionki na Arial, 

b. Ustaw wielkość czcionki na 12 pkt, 

c. Pogrub czcionkę, 

d. Zastosuj opcję Wyjustuj, 

e. Zmień kolor czcionki na niebieski, 

f. Zastosuj interlinię 1,5 wiersza, 

g. Ustaw odstęp przed akapitem na 12 pkt, 

h. Ustaw odstęp po akapicie na 8 pkt. 

4. Sformatuj drugi akapit tekstu głównego: 

a. Ustaw krój czcionki na Times New Roman, 

b. Powiększ czcionkę do 22 pkt, 

c. Zastosuj opcję Kursywa, 

d. Zmień kolor tekstu na zielony, 

e. Wyśrodkuj tekst, 

f. Ustaw odstęp przed akapitem na 4 pkt. 

5. Usuń pojedyncze litery z końców wierszy (zastosuj twarde spacje). 

6. Wstaw miękki enter w drugim akapicie tekstu głównego po słowach „Warsa i Sawy”. 

7. Zapisz plik pod nazwą Warszawa_nazwisko. 

Zapisany plik wyślij na maila. 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/informatyka/Warszawa.docx
mailto:szkola1rudnik@gmail.com


 tytuł wiadomości: 4a informatyka Klawiatura zamiast pióra cz.1 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Powtarzamy i utrwalamy wiadomości o zdaniu pojedynczym. 

Dzisiaj lekcja typowo ćwiczeniowa, na której powtórzycie i utrwalicie zdobywane przez kilka 

ostatnich lekcji wiadomości: 

 Co to jest zdanie? 

 Co to jest równoważnik zdania? 

 Jak zamienić zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie? 

 Czym jest podmiot i orzeczenie, jak  wskazać je w zadaniu? 

 Co to jest zdanie nierozwinięte i rozwinięte, jak rozwinąć zdanie? 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Przejrzyjcie notatki w zeszycie, jeśli jest taka konieczność – posłuchajcie raz jeszcze moich 

nagrań, w których objaśniam nowe wiadomości – linki do nagrań pod wcześniejszymi 

tematami. 

3. Wykonajcie ćwiczenia interaktywne. One nie są na ocenę, jednak wykonanie tych ćwiczeń 

pozwoli Wam przygotować się do poniedziałkowego testu, który będzie oceniony. Możecie 

zagrać w quiz lub wybrać opcję „fiszki”. Nie musicie wszystkich quizów zrobić w jednym dniu, 

linki do nich nie wygasają. 

 Pierwsze ćwiczenie dotyczy podmiotu i orzeczenia. Było już udostępnione, ale nie 

wszyscy z Was weszli w ten quiz, dlatego dla przypomnienia podsyłam ponownie. 

https://quizizz.com/join/quiz/5ea0ab155b2d55001b0b0039/start?referrer=5ea0865a53db2

5001bb76c78 

 Drugie ćwiczenie doskonali umiejętność odróżniania zdania od równoważnika zdania. 

https://quizizz.com/join/quiz/5a0c5eb0ca43ec11006409d5/start?referrer=5ea0865a53db25

001bb76c78 

 W trzecim quizie sprawdzicie swoją wiedzę z ostatniego tematu, czyli zdania 

nierozwiniętego i rozwiniętego. 

https://quizizz.com/join/quiz/5eb2fef5acfd07001d0fd873/start?referrer=5ea0865a53db250

01bb76c78 

https://quizizz.com/join/quiz/5ea0ab155b2d55001b0b0039/start?referrer=5ea0865a53db25001bb76c78
https://quizizz.com/join/quiz/5ea0ab155b2d55001b0b0039/start?referrer=5ea0865a53db25001bb76c78
https://quizizz.com/join/quiz/5a0c5eb0ca43ec11006409d5/start?referrer=5ea0865a53db25001bb76c78
https://quizizz.com/join/quiz/5a0c5eb0ca43ec11006409d5/start?referrer=5ea0865a53db25001bb76c78
https://quizizz.com/join/quiz/5eb2fef5acfd07001d0fd873/start?referrer=5ea0865a53db25001bb76c78
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 Ostatnie zadanie wykonajcie w zeszycie. Zamieńcie podane zdania na równoważniki 

zdań, a równoważniki zdań na zdania. Odeślijcie je do sprawdzenia do 11 maja. Nie 

czekajcie jednak na ostatnią chwilę, gdyż wcześniejsze wysłanie zadania gwarantuje 

Wam jego sprawdzenie przed poniedziałkowym testem. 

Zdania Równoważniki zdań 

 W parku. 

 Otwarcie biblioteki 10 maja. 

Proszę o ciszę.  

 Za górami. 

Harcerze szybko maszerowali przez las.  

Jutro wybieram się na zakupy.  

 Może lody? 

Mama dekoruje tort.  

 

ODSYŁACIE TYLKO ZADANIE Z ZESZYTU  

PAMIĘTAJCIE, BY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PONIEDZIAŁKOWEGO TESTU NA OCENĘ – 

PYTANIA BĘDĄ PODOBNE JAK W QUIZACH ĆWICZENIOWYCH. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Dodawanie  i odejmowanie ułamków dziesiętnych cd. 

Proszę zapoznać się z wideolekcją: 

https://pistacja.tv/film/mat00142-dodawanie-i-odejmowanie-pisemne-ulamkow-

dziesietnych?playlist=242 

Rozwiąż zadania w "Matlandii". 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości o ułamkach dzaiesiętnych. 

Wykonaj zadania z karty pracy: Sprawdź, czy umiesz, rozwiązania prześlij w formie zdjęcia do 

14 maja na adres pytlaki@o2.pl 

Strona 1 

Strona 2 

- tytuł wiadomości: klasa 4a, matematyka 

- w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

https://pistacja.tv/film/mat00142-dodawanie-i-odejmowanie-pisemne-ulamkow-dziesietnych?playlist=242
https://pistacja.tv/film/mat00142-dodawanie-i-odejmowanie-pisemne-ulamkow-dziesietnych?playlist=242
mailto:pytlaki@o2.pl
http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/matematyka/Sprawdź,%20czy%20umiesz%20ułamki%20dziesiętne.pdf
http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/matematyka/Sprawdź,%20czy%20umiesz%20ułamki%20dziesiętne(1).pdf


 

 


