
KLASA VI b 

18.03.2020 

JEZYK ANGIELSKI 

Subject: Ulubione programy telewizyjne – zadania w czytaniu ze zrozumieniem. 

I. Proszę wysłuchać i przeczytać tekst ze str. 70 – ‘My own Tv channel for a day!’ – 

Mój własny kanał telewizyjny na jeden dzień.  

Przy pomocy słownika proszę przetłumaczyć sobie jego treść. Następnie 

odpowiedzieć na pytanie, które znajduje się w poleceniu do zad. 1 wybierając 

jeden wariant wśród podanych pod poleceniem. Pytanie: What did Emily do? (Co 

zrobiła Emily?) 

 

II. Zadanie 2. Proszę przeczytać tekst jeszcze raz i odpowiedzieć na pytania 1-3, 

wybierając właściwą odpowiedź a,b lub c. 

III. Extra Steps.  Wyobraźcie sobie, że jesteście zwycięzcami konkursu opisanego w 

tekście zad. 1. Wybierzcie i opiszcie dowolny, ulubiony program telewizyjny i 

uzasadnijcie swój wybór. Pod poleceniem jest podane jak można przykładowo 

zacząć swoją wypowiedź. Napiszcie o swoim ulubionym programie, dlaczego 

akurat ten wybraliście i go lubicie. Można dodać informacje o bohaterach, 

postaciach w nim występujących i dlaczego one wam się podobają, zainteresowały 

was. 

TECHNIKA  

Temat: Klasyfikacja urządzeń technicznych .  

 Podręcznik str. 204  

 Zadanie 1.1 str. 204 

ZADANIE : Odszukaj instrukcje obsługi  jednego z  urządzeń gospodarstwa domowego (np. 

pralka, suszarka do włosów,  czajnik elektryczny , lodówka itp. ) . Zapoznaj się ze spisem 

treści tego dokumentu . Następnie napisz w zeszycie jakie informacje  zawiera ten dokument. 

MUZYKA 

https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/02/muzyczne-widowiska.html 

Wypisać muzyczne widowiska i podać przykłady 

INFORMATYKA 

VI B gr. 2 informatyka Liczby z kresek, kreski z liczb 

 

VIB gr.1 informatyka Wykorzystanie funkcji losujących, prezentacja 

wyników na wykresie – arkusz kalkulacyjny. 

 

 

 

https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/02/muzyczne-widowiska.html


GEOGRAFIA 

1. Rozwiąż krzyżówkę, dotyczącą środowiska Islandii. Zapisz hasło i wyjaśnij jego znaczenie 

(możesz wrócić do tematu w podręczniku: Wulkany i trzęsienia Ziemi na Islandii). 

1. Czarna lita skała powstająca z szybko krzepnącej lawy-  ……………………… 

2. Jeden z 25 czynnych wulkanów na Islandii - …………………………………… 

3. _______________ tektoniczna – fragment powierzchni Ziemi. 

4. Bryła geometryczna, którą swoim kształtem przypominają wulkany -………………. 

5. _______________ ziemi – drgania towarzyszące przemieszczaniu się sztywnych 

fragmentów litosfery. 

6. Inaczej skutek - ………………………. 

7. Źródło, które wyrzuca wrzącą wodę na dużą wysokość -  ………………….. 

8. Proces, w którego wyniku magma wydobywa się z wnętrza wulkanu na powierzchnię- 

…………………….. 

9. Roztopione skały znajdujące się wewnątrz Ziemi - ………………… 

 

2. Na podstawie wiadomości z tematu dotyczącego rolnictwa Danii i Węgier (podręcznik 

str.98- 103) uzupełnij tabelę i porównaj warunki rozwoju rolnictwa Danii i Węgier. 

Warunki rozwoju 

rolnictwa 
Dania Węgry 

Ukształtowanie  

powierzchni kraju 
  

Klimat   

Gleby   

Zamożność państwa   

Wielkość gospodarstw   

Od kiedy otrzymuje 

wsparcie 

Unii Europejskiej? 

 

  



 

HISTORIA 

Lekcja 1. Casy Stanisławowskie. z podręcznika str.168 ćw. 1,2,3, wykonaj w zeszycie 

przedmiotowym. 

Lekcja 2.Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podręcznik str.179,ćwiczenie 1,3 

wykonaj w zeszycie przedmiotowym. 
 

MATEMATYKA 

Proszę, aby uczniowie uważnie przeczytali tematy ze wskazanych stron podręcznika oraz w 

zeszycie rozwiązali zadania z tej książki (oczywiście te, które są w stanie samodzielnie 

wykonać). 

 

Termin realizacji:18-20.03.2020. 

Temat: Zależności między drogą, prędkością a czasem. 

Podręcznik s.214. 

Temat: Zamiana jednostek prędkości. 

Podręcznik s.215. 

Temat: Obliczanie prędkości średniej, gdy dane są droga i czas. 

Podręcznik s.216-217. 
 

RELIGIA 

Tematy nr 35 "Wkład kultury chrześcijańskiej w rozwój Europy" oraz 36 "Matka Boża 

królową naszych serc". Proszę przeczytać tematy w podręczniku i pisemnie w zeszycie 

odpowiedzieć na pytania nr 1 pod tematami. 

19.03.2020 r. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Mój ulubiony film – pisanie recenzji.  

I. Zaczynamy od zadania 5 str. 71. Proszę przeczytać przykład recenzji filmu. Jest 

ona podzielona na trzy akapity.  

1) W nim podajemy tytuł swojego ulubionego filmu, jaki jest to rodzaj filmu i kto 

w nim występuje ( starring- występuje). 

2) W nim piszemy o tym kto jest głównym bohaterem (main character). Który 

bohater tego filmu jest moim ulubionym, jakie cechy on posiada (good-looking 

– przystojny, strong – silny, clever – bystry). 

3) W nim piszemy dlaczego ten film jest naszym ulubionym (I like this film 

because…_ Lubię ten film ponieważ…, The film has a happy ending – Film 

ma szczęśliwe zakończenie.) 

 

II. Zadanie 6. Określ czego dotyczy każdy akapit recenzji. Następnie dopasuj do 

każdego akapitu nagłówki a-e:  

a) Characters – bohaterowie 

b) Introduction – wstęp 

c) Music – muzyka 

d) Special effects – efekty specjalne 

e) Why I like it? – dlaczego lubię ten film? 

UWAGA!!! Dwa nagłówki nie pasują do żadnego akapitu. 



III. Narysuj tabelkę w zeszycie taką jak w zad. 7. Wpisz w nią informacje na temat 

swojego ulubionego filmu. Wystarczy wpisać pojedyncze wyrazy, wyrażenia, 

imiona i nazwiska.  

 

IV. Zadanie 8. Proszę teraz na podstawie informacji w tabelce z zadania poprzedniego 

spróbować napisać krótką recenzję swojego ulubionego filmu. Wzorujemy się na 

zad. 5. Pamiętajcie o podziale recenzji na 3 akapity. Po napisaniu proszę sprawdzić 

swoją pracę pod kontem poprawności gramatycznej. Proszę recenzję wpisać do 

zeszytu. Po powrocie sprawdzę i jeżeli praca będzie dobra to wystawię ocenę. 

JĘZYK POLSKI 

Termin realizacji:18-19.03.2020. 
 

Temat: „Z kim walczyli? Przeciw komu? Przyjrzyj się im po kryjomu”. Dopełnienia. 

1. Zapoznać się z definicją dopełnienia. W tym celu przeczytać treść ramki „Przypomnij 

sobie!” z podręcznika do nauki o języku i ortografii ze str. 140. 

2. Wykonać w zeszycie zadanie 1. ze str. 139 z podręcznika. Znaleźć czasowniki określane 

przez dopełnienia i wypisać do zeszytu wg wzoru: 

WZÓR: 

Zad. 1./s. 139 

wyekspediowali (kogo?) go 

(czemu?) planecie groziło 

3. Wykonać zadanie 2. ze str. 139 z podręcznika wg wzoru: 

WZÓR: 

Zad. 2./s. 139 

W polskiej literaturze też znajdziemy bohaterów o nadzwyczajnych mocach. 

bohaterów (biernik 

4. Wykonać ołówkiem w podręczniku zadanie 3. ze str. 140. 

5. Przeczytać tekst z ramki „Zapamiętaj!” ze str. 141. Znajdują się tam informacje niezbędne 

do wykonania następnych zadań. 

6. Wykonać w zeszycie zad. 4. ze str. 140 z podręcznika. 

WZÓR: 

Zad. 4. /s. 140 

wyrażenia przyimkowe rzeczowniki 

przez film samoloty 

 

 



7. Wykonać zad. 5 ze str. 141 ołówkiem w podręczniku. 

8. Wykonać ołówkiem zadanie 6. ze str. 142 w podręczniku. Sprawdzić rozwiązanie. 

Prawidłowe rozwiązanie: 

 

9. Wykonać w zeszycie zadanie 9. ze str. 142. 

Prawidłowe rozwiązanie: 

10. Wykonaj w podręczniku ołówkiem zadanie 8 ze str. 143. 

PRACA DOMOWA 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń od 1 do 4 ze stron 61-62. 

 

20.03.2020 r. 

JEZYK POLSKI 

Temat: „Różne miejsca odwiedzamy i atrakcje przedstawiamy”. Rodzaje okoliczników. 

1. Zapoznać się z definicją okolicznika. W tym celu przeczytać treść ramki „Przypomnij 

sobie!” z podręcznika do nauki o języku i ortografii ze str. 145. 

2. Stworzyć w zeszycie notatkę na wzór poniższej: 

 



3. Wykonać w zeszycie zadanie 1. ze str. 144. 

Prawidłowe rozwiązanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Wykonać w podręczniku ołówkiem zadanie 2. ze str. 144. 

Prawidłowe rozwiązanie: 

 

5. Wykonać w zeszycie zadanie 3. ze str. 145. wg wzoru: 

WZÓR: 

OKOLICZNIKI MIEJSCA OKOLICZNIKI CZASU OKOLICZNIKI SPOSOBU 

w zoo co roku tak 

 

6. Wykonać zadanie 4. z 146 strony podręcznika wg wzoru. 

WZÓR: 

 



7. Wykonać w zeszycie w tabeli zadanie 5 z podręcznika ze str. 146. 

 

WZÓR: 

 

OKOLICZNIK RODZAJ OKOLICZNIKA JAKĄ CZĘŚCIĄ MOWY 

WYRAŻONY? 

dla ułatwienia podano pytania 

pomocnicze 

okolicznik celu wyrażenie przyimkowe 

pójdę odebrać swoje okolicznik celu czasownik w bezokoliczniku, 

zaimek 

stąd lawina próśb okolicznik przyczyny zaimek 

 

8. Przeczytać zawartość tabeli „Zapamiętaj!” ze str. 146 z podręcznika. 

 

9. Wykonać ołówkiem w książce zadanie 6. ze str. 147. 

 

Prawidłowe rozwiązanie: 

10. Wykonaj zadanie 9. ze str. 148 z podręcznika i przepisz do zeszytu. 

PRACA DOMOWA 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania od 1 do 4 ze str. 63-65. 

Przeczytaj lekturę Ania z Zielonego Wzgórza. Wstępny termin omawiania – 27.04. 

PLASTYKA 

Temat: Bogactwo ornamentu – jak powstaje i z czego się składa ornament? Czyli o potrzebie 

ozdabiania i dekorowania w sztuce i życiu codziennym. Kropki, kreski, małe wzorki i 

zawijasy – najmniejsze cząstki ornamentu. Jak rozrasta się ornament? 

1. Przeczytaj temat 22.-23. Bogactwo ornamentu z podręcznika ze str. 90-93. 

2. Wykonaj kolorowankę antystresową w formie ornamentu. Technika: czarny cienkopis. 

Praca w formacie A4. Możesz zainspirować się ilustracjami zawartymi w temacie, poniższym 

wzorem lub dowolnymi kolorowankami antystresowymi, które możesz łatwo wyszukać w 

Internecie. 

 



WZÓR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACA DOMOWA 

Powtórzyć z zeszytu wiadomości o rzeźbie na sprawdzian. Odbędzie się on na pierwszych 

zajęciach plastyki po powrocie do szkoły. 

 


