
TECHNIKA                               30(03)-03 (04)   
Klasa IV

Witam Serdecznie!
Rozwiązujcie nadal testy na kartę rowerową ze strony: 
https://brd.edu.pl/testy/testy.html
(Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową do części teoretycznej). 
Proszę ćwiczyć także jazdę rowerem pod nadzorem rodzica ( nie na drodze 
publicznej) i bez kontaktu z innymi osobami oraz uczcie się znaków drogowych.

Pozdrawiam

TECHNIKA
Klasa V

Witam Serdecznie!
Zapoznajcie się z tematem: Jak powstaje rysunek techniczny? str. 48 . 

Następnie wykonaj w edytorze tekstu np. Word  ćwiczenia 1 str.48 i ćwiczenie 3 str. 
49  (w tym ćwiczeniu przyporządkuj nazwę przyboru do określonej czynności.)

Dla bardziej wytrwałych polecam – sprawdź się – str.50

Następnie Pracę zapisaną na swoim komputerze i podpisaną wyślij na adres mail 
(jako załącznik), który został Wam wcześniej przekazany do kontaktu do mnie na 
mail: staszekskoneczny@wp.pl
Pytania i uwagi proszę umieszczać również na maila.

Postaraj się wysłać pracę do 04.04.2020 r.

Wytrwałości, życzę zdrowia!!!!

TECHNIKA
Klasa VI

Serdecznie Witam!  
Czyste powietrze i odnawialne źródła energii to bardzo ważny temat dla nas i 
naszego zdrowia.

Zapoznaj się ze stroną: https://sp4technika.jimdofree.com/klasa-6/elektrownie-
konwencjonalne-i-niekonwencjonalne/
Następnie opisz w dowolnym edytorze tekstu co to znaczy, że źródła energii są 
odnawialne i nieodnawialne.

Pracę zapisaną na swoim komputerze i podpisaną wyślij na adres mail (jako 
załącznik), który został Wam wcześniej przekazany do kontaktu do mnie. 
Pytania i uwagi proszę umieszczać również na maila. staszekskoneczny@wp.pl

Postaraj się wysłać pracę do 04.04.2020 r.

https://brd.edu.pl/testy/testy.html
https://sp4technika.jimdofree.com/klasa-6/elektrownie-konwencjonalne-i-niekonwencjonalne/
https://sp4technika.jimdofree.com/klasa-6/elektrownie-konwencjonalne-i-niekonwencjonalne/


INFORMATYKA
Klasa IV

Serdecznie Witam!  Praca z komputerem i ciekawą pracą da wam trochę relaksu od 
innych przedmiotów.
Wy uczniowie kl. IV jesteście początkującymi użytkownikami internetu a teraz w 

obecnej sytuacji jesteśmy szczególnie zdani na pracę przez internet. Na lekcjach 
informatyki sporo mówiliśmy o internecie.

Chciałbym żebyście napisali w dowolnym edytorze tekstu (notatnik ,WordPad, 
Word) krótką pracę na temat historii internetu i znanych narzędzi do komunikowania 
się.
Informacje na ten temat znajdziecie w książce przedmiotowej, internecji

Pracę zapisaną na swoim komputerze i podpisaną wyślij (jako załącznik) na 
adres mail , który został Wam wcześniej przekazany do kontaktu do mnie. 
Pytania i uwagi proszę umieszczać również na maila.
staszekskoneczny@wp.pl

Podpisz swoją pracę
Postaraj się pracę wysłać do 04.04.2020 r.

Dużo pomocnych informacji także na str: http://psp4swidwin.pl/files/word_tekst.pdf
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty3

INFORMATYKA
Klasa V

Serdecznie Witam!
Pod adresem: http://www.mamkomputer.info/power-point-tworzenie-
prezentacji/ znajdziesz informację jak się tworzy prezentację multimedialną w 
programie power-point, zapoznaj się z tym materiałem.
Następnie wykonaj prezentację multimedialną na temat Świąt 
Wielkanocnych.
Następnie pracę zapisaną na swoim komputerze i podpisaną wyślij na adres mail 
staszekskoneczny@wp.pl (jako załącznik).
Pytania i uwagi proszę umieszczać również na maila.

Postaraj się wysłać pracę do 04.04.2020 r.

Wytrwałości, życzę zdrowia!!!!

Dużo informacji znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/zdaln elekcje

INFORMATYKA

http://psp4swidwin.pl/files/word_tekst.pdf
http://www.mamkomputer.info/power-point-tworzenie-prezentacji/
http://www.mamkomputer.info/power-point-tworzenie-prezentacji/
https://www.gov.pl/web/zdaln


Klasa VI
Serdecznie Witam!
Praca z komputerem szczególnie w obecnych czasach i obecnej sytuacji jest wręcz 
nieodzowna.
W swoich podręcznikach do nauki informatyki znajdziesz przykłady zastosowania 
komputer. Na tej podstawie wykonaj prezentację multimedialną dotyczącą właśnie 
zastosowania komputera. 
Pod adresem: http://www.mamkomputer.info/power-point-tworzenie-
prezentacji/ znajdziesz informację jak się tworzy prezentację multimedialną w 
programie power-point.
Pracę zapisaną na swoim komputerze i podpisaną wyślij na adres mail: 
staszekskoneczny@wp.pl (jako załącznik).
Pytania i uwagi proszę umieszczać również na maila.

Postaraj się wysłać pracę do 08.04.2020 r.

INFORMATYKA
Klasa VII

Serdecznie Witam!

W tym roku szkolnym dużo czasu poświęciliśmy programom graficznym takim 
jak Paint czy GIMP. Jednocześnie zbliżają się Święta Wielkanocne, które 
zapewne pod pewnym względem będą wyjątkowe.

Wykorzystując jeden z powyższych programów wykonaj kartę świąteczną
według własnego pomysłu, wykorzystaj jak najwięcej narzędzi, kształtów, 
napisów i kolorów z programu. Pracę zapisz na swoim komputerze w 
formacie jpg. 

Pracę zapisaną na swoim komputerze i podpisaną wyślij na adres mail: 
staszekskoneczny@wp.pl (jako załącznik).
Pytania i uwagi proszę umieszczać również na maila.

Postaraj się pracę wysłać do 08.04.2020 r.

Pytania i uwagi proszę umieszczać również w tym katalogu.

Przyjemnej pracy!!!

Klasa  VIII

Witam Serdecznie!

Klasa VIII w tym tygodniu przygotowuje się do egzaminu.

Pozdrawiam

http://www.mamkomputer.info/power-point-tworzenie-prezentacji/
http://www.mamkomputer.info/power-point-tworzenie-prezentacji/
mailto:staszekskoneczny@wp.pl
mailto:staszekskoneczny@wp.pl

