
Zalecenia dla uczniów klasy IVb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

7.05.2020 

JĘZYK POLSKI  

Temat: Czy problemy mogą znikać same? 

1. Zapoznaj się z biogramem Grzegorza Kasdepke str. 256 

2. Odczytaj tekst „Mam prawo” 

3. Zapoznaj się z objaśnieniami trudnych wyrazów (Przydatne słowa str. 257) 

4. Scharakteryzuj narratora tekstu (ćw. 1 str. 259) w zeszycie 

5. Określ przyczyny złego humoru bohatera utworu (ćw. 2,3 str. 259) w zeszycie 

6. Oceń zachowanie bohatera tekstu (ćw. 4 str. 259) w zeszycie 

7. Rozpoznaj funkcje przysłówka (ćw.5) w zeszycie 

8. W ramach pracy domowej przygotuj plakat ilustrujący cytat Janusza Korczaka: 

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej. 

PRZEŚLIJ PRACĘ DO 10 MAJA 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. 

 

http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/informatyka/Warszawa.docx


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: 

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

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

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. 

mailto:szkola1rudnik@gmail.com
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

