
KLASA VI b 

26.03.2020 r. 

INFORMATYKA 

Temat: Programowanie – Artysta. 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/ - przy pierwszym otwarciu strony 

należy wybrać język polski. 

Po wejściu na stronę wybierają kurs 4, następnie lekcję 3. Artysta i wykonują zadania od 1 do 

14. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku angielskim). Film jest 

cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Po poprawnym rozwiązaniu zadania – kółeczko z numerem zmieni kolor na zielony, jeśli 

zielona będzie tylko obwódka to znaczy, że zadania zostało wykonane nieprawidłowo. 

Zadania można wykonywać ponownie po kliknięciu przycisku „Zresetuj” po lewej stronie 

ekranu. 

Zainteresowania uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy. 

 

MATEMATYKA 

Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać temat lekcyjny oraz wzór umożliwiający 

wyznaczenie wartości czasu (t) przy podanej przebytej drodze (s) oraz prędkości średniej (v). 

Znajduje się on w granatowej tabeli, w podręczniku na s.218. 

 

Temat: Obliczanie czasu, gdy dane są droga i prędkość średnia. 

 

                            t = s/v      czas=droga/prędkość 

 

Potem proszę przeanalizować przykład zamieszczony pod tabelą. 

 

Następnie należy wykonać zad.18, 19 i 20 ze s.218 z podręcznika. Oczywiście korzystacie z 

zapisanego w zeszycie wzoru oraz sugerujecie się przykładem, który znajduje się w 

podręczniku. 
 
 

RELIGIA 

Temat: Powtórzenie wiadomości 

 Chrzest Polski był istotnym momentem w dziejach naszego narodu. Od tej chwili 

Polska znalazła się w kręgu państw chrześcijańskich. Miało to wpływ na nasz naród zarówno 

od strony religijnej jak i kulturowej. Umożliwiło rozwój polskiej państwowości jak i 

podniosło znaczenie naszego kraju na arenie międzynarodowej. 

Odpowiedz w zeszycie na poniższe pytania: 

1. W którym roku miał miejsce Chrzest Polski? 

2. Kto był wtedy władcą Polski? 

Obejrzyj animację, zwracając szczególną role na wpływ chrześcijaństwa na historię Polski: 

https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8  

https://studio.code.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8


 

JEZYK POLSKI 

Temat: Pisownia wyrazów wielką i małą literą – powtórzenie wiadomości. 

 

1. Zapoznaj się z zasadami pisowni wyrazów wielką i małą literą w podręczniku do 

nauki o języku i ortografii na s. 229, 231. 

 

2. Wykonaj zadanie 1 ze s. 228 z podręcznika w zeszycie. Po samodzielnym wykonaniu 

zadania sprawdź poprawność wykonania z tabelą poniżej. 

 

Poprawna odpowiedź: 

 

3. Wykonaj zadanie 2 z podręcznika ze s. 229. Zapisz je w zeszycie. Postaraj się pracować 

samodzielnie! Niech rozwiązane zadanie posłuży Ci jedynie jako wzór do korekty własnych 

błędów. 

Poprawne rozwiązanie: 

 

4. Wejdź teraz w link: https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera/DmxNyYE01 

Znajdziesz tam dzisiejszy temat. Postaraj się wykonać wszystkie zadania. Poprawnie 

wykonane zadania przepisz do zeszytu. 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera/DmxNyYE01


 

HISTORIA 

Temat: Rewolucja francuska. /temat podzielony na dwie jednostki lekcyjne/ 

 

Podręcznik str.184-185-186. 

 

Francuskie XVIII - wieczne społeczeństwo było podzielone na trzy stany. Stan pierwszy i 

drugi, były uprzywilejowane - nie płaciły podatków. Natomiast stan trzeci, ponosił koszty 

utrzymania całego państwa. Niezadowolenie stanu trzeciego doprowadziło do wybuchu 

rewolucji. Za jej symboliczny początek uważa się zdobycie Bastylii przez lud paryski 14 lipca 

1789r. 
 

Na podstawie tekstu z podręcznika, w zeszycie przedmiotowym wyjaśnij pojęcia i datę: 
 

- Stany Generalne, 

- kto należał do stanu pierwszego, drugiego i trzeciego, 

- 14.07.1789 r.  ........................................................ 
 

Pisemnie odpowiedz na pytanie: Dlaczego doszło do wybuchu rewolucji francuskiej? 
 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Revision 5 – podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 5. 

Podręcznik str. 73. 

Proszę Was o wykonanie zadań powtórzeniowych i przesłanie mi odpowiedzi na mój adres: 

a_smokowska@interia.pl w celu sprawdzenia i wstawienia oceny do e-dziennika. Najlepiej w 

programie Word lub bezpośrednio w treści maila proszę wpisać numery zadań z podręcznika i 

odpowiedzi w poszczególnych punktach. Proszę przesłać odpowiedzi do 30.03. Ocena 

znajdzie się w dzienniku w kategorii ‘zadania powtórzeniowe’.  Co należy wykonać w 

zadaniach: 

1. W tym zadaniu należy uzupełnić zdania wyrażeniami z ramki. W punktach 1-6 proszę po 

prostu wpisać nazwę filmu, która prawidłowo uzupełni zdanie. Nie musicie przepisywać 

całego zdania.  

2. W tym zadaniu należy połączyć połówki wyrażeń w całość. W punktach 1-5 wpiszcie 

utworzone wyrażenia. 

3. W tym zadaniu zapoznajcie się z czasownikami z ramki (buy – kupić, feed – karmić, 

swim – pływać, turn – skręcić, go – isć, wear – nosić (ubranie). Następnie przyjrzyjcie się 

ilustracjom. Napiszcie całe zdania z użyciem czasownika must / mustn’t w punktach 1-6. 

Przypominam czasowniki: must - musieć, mustn’t - nie wolno. 

4. W tym zadaniu przekształćcie podane przymiotniki na przysłówki. Zapiszcie pary w 

punktach 1-6. Przypominam zasady tworzenia przysłówków w j. angielskim: 

 

 

 

mailto:a_smokowska@interia.pl


5. W tym zadaniu przeczytaj zdania w punktach 1-5. Następnie, przeczytaj zdania w 

punktach a-e, które zawierają rady jak zachować się w danej sytuacji 1-5. Dopasuj te rady 

do sytuacji 1-5, wybierz odpowiednio czasownik should / shouldn’t. Zapisz rady w 

punktch: 

1 You shouldn’t go for a picnic today.  

2 … 

6. To zadanie wykonajcie ustnie. Przeczytajcie dialog, wybierzcie właściwe formy i 

posłuchajcie nagrania aby sprawdzić swoje odpowiedzi. Tu używamy czasownika have to 

/ don’t have to. 

 

 

27.03.2020 r. 

MATEMATYKA 

W zeszycie przedmiotowym umieszczacie temat lekcyjny. 

 

Temat: Obliczanie czasu, gdy dane są droga i prędkość średnia-ćwiczenia. 

 

Korzystając ze wzoru zapisanego w zeszycie ( t=s/v) proszę wykonać ćwiczenie 13, 14, 15 ze 

s.70 zeszytu ćwiczeń. 

 

Jako pracę domową należy wykonać ćwicz. 1,2,3 ze s.71.      

  

 

HISTORIA 

Temat: Deklaracja praw człowieka i obywatela. 

 

Podręcznik str.187-188 

  

Zwróć uwagę na : 

- jakie prawa zagwarantowała Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, 

- jak zmienił się ustrój Francji po wybuchu rewolucji i uchwaleniu konstytucji. 

 

1. Na podstawie tekstu z podręcznika oraz słowniczka , wyjaśnij w zeszycie przedmiotowym 

pojęcia: 

- konstytucja 

- monarchia konstytucyjna 

2. Na podstawie tekstu Źródłowego str.187 w podręczniku, wymień prawa, które zdaniem 

autorów deklaracji przysługują wszystkim ludziom. 



JĘZYK POLSKI 

Temat: „Co było pierwsze, jajko czy kura?… czyli przygoda z filozofią”. Isaac Bashevis 

Singer, „Dzień, w którym się zgubiłem” (fragm.). 
 

1. Wypisz do zeszytu do 3 nurtujących Ciebie pytań dotyczących życia, człowieka, świata, na 

które nie możesz znaleźć odpowiedzi. 
 

2. Spróbuj zaszeregować swoje pytanie do poniższych kategorii. Przepisz wykres do zeszytu. 

 

 

3. Przeczytaj z podręcznika do kształcenia literackiego fragment opowiadania „Dzień, w 

którym się zgubiłem” ze s. 146-149. 
 

4. Zastanów się, co Ty byś zrobił w przypadku zgubienia się (na ulicy, lotnisku, w galerii)? 

Swoje pomysły zapisz w zeszycie. Teraz wejdź w link: http://zaginieni.pl  i zobacz, jak 

wygląda profesjonalna strona fundacji ITAKA, która zajmuje się poszukiwaniem osób 

zaginionych. 
 

5. Wykonaj zadanie 1 ze s. 149 z podręcznika. Wykonując zadanie, pamiętaj, co powinno 

zawierać ogłoszenie. W tym celu zapoznaj się z poniższym samouczkiem (załącznik nr 1). 
 

6. Postaraj się ułożyć chronologicznie relacje świadków – zad. 2. s. 149 w podręczniku. 

Zadanie wykonaj w podręczniku. 
 

7. Napisz w kilku punktach, co działo się z profesorem, kiedy goście czekali na niego w 

domu. Możesz w tym celu wykorzystać poniższy wzór, kończąc go własnymi słowami. 
 

Wzór: 

- Wezwanie taksówki i zapomnienie adresu. 

- Zostawienie teczki w samochodzie. 

- Bezradne oczekiwanie na ulicy. 

- … 

 

http://zaginieni.pl/


8. Przepisz do zeszytu poniższą notatkę dotyczącą narracji. 

 

W opowiadaniu „Dzień, w którym się zgubiłem” występuje narrator pierwszoosobowy, o 

czym świadczy cytat: „Nietrudno mnie rozpoznać”. Znajduje się on wewnątrz świata 

przedstawionego („W tym momencie zobaczyłem wielkiego czarnego psa”) i jest 

uczestnikiem zdarzeń („Zacząłem pisać książkę pod tytułem Pamiętniki Shlemiela”).Tekst 

opowiadania stylizowany jest na pamiętnik lub wspomnienia. Potwierdza to podtytuł: 

Rozdział z autobiografii profesora Shlemiela. 
 

9. Przeczytaj z podręcznika zawartość ramki „Zapamiętaj!” ze s. 150. Dowiesz się, czym 

jest charakterystyka bezpośrednia i pośrednia. Następnie przeanalizuj i przepisz poniższą 

notatkę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Zapoznaj się z definicją stereotypu. Zapisz ją w zeszycie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Teraz, gdy wiesz już czym jest stereotyp, odnosząc się do cytatu: jestem przysłowiowym 

roztargnionym profesorem, opisz stereotyp naukowca. 
 

12. Przeczytaj definicję filozofii ze s. 150 z podręcznika. Teraz zastanów się, które z 

zadawanych przez profesora pytań miało charakter filozoficzny? 
 

13. Narysuj słoneczko skojarzeniowe do słowa „filozofia” i wypisz na promieniach swoje 

skojarzenia, np. mądrość, nauka itd. 



Załącznik nr 1 



PLASTYKA 

Temat: Wśród meandrów rzeki, w gęstwinie gałązek, liści i listeczków, kwiatów, zwierząt, czyli o 

popularności różnych ornamentów w historii. Projekty wzorzystych tkanin – geometryczne, 

roślinne i zwierzęce wzory. 
 

1. Zajrzyj ponownie do rozdziału 20. - 21. Bogactwo ornamentu do podręcznika na s. 90 – 93. Tym 

razem zwróć uwagę, jakie kształty, formy znajdują się w ornamentach? Co inspirowało twórców do 

stworzenia ornamentów? Co znaczą pojęcia: „stylizacja”, „stylizowany”? Jaką kompozycję mogą 

mieć ornamenty, które możemy przedłużać w dwie lub cztery strony? Czy każdy ornament musi 

mieć kompozycję otwartą? 
 

2. Zapisz do zeszytu pod tematem poniższą notatkę: 
 

Ornament (z łac. ornare - zaopatrzyć, ozdabiać) – motyw lub zespół motywów zdobniczych, 

stosowanych w architekturze i sztukach plastycznych. Motywy te, złożone z drobnych elementów, 

mogą pokrywać całą powierzchnię, występować tylko w określonych polach albo przybierać formę 

pasową. Mogą także współgrać z tektoniką lub nad nią dominować. Zazwyczaj ornament nie jest 

elementem niezbędnym dla istnienia struktury danego przedmiotu czy budowli, a jedynie jest 

stosowany jako element podziału określonej kompozycji. 
 

Ornament nie rządzi się zasadami realizmu: często łączy w sobie w sposób fantazyjny różne 

elementy. Używa stylizacji, uproszczenia i zwielokrotnienia form realistycznych lub wręcz 

abstrakcji. W zależności od genezy, wyróżnia się ornamenty: geometryczne, organiczne (roślinne, 

zwierzęce, antropomorficzne), kaligraficzne lub abstrakcyjne. 
 

Ornamenty pomagają przy określeniu przynależności geograficznej dzieła i jego datowaniu. 
 

3. Poniżej znajdują się przykładowe, typowe dla określonych epok ornamenty (zdjęcia możesz 

wydrukować i wkleić do zeszytu pod notatką lub przerysować kilka wybranych). Przyjrzyj się, jakie 

typowe w danym okresie ornamenty można było znaleźć jako elementy zdobień architektonicznych, 

na różnych przedmiotach itp. A może któreś z nich są aktualne do dziś i często zdobią talerze, 

ręczniki i inne przedmioty użytku codziennego (patrz: meander)? 

 



 



4. PRACA PLASTYCZNA 

Wykonaj ciekawy przedmiot użytkowy (szkatułkę z kartonika, torbę z materiału) lub wykorzystaj 

do tego gotowy przedmiot bez zdobień (torba płócienna na zakupy, kubek, butelka, talerz – nawet 

papierowy, doniczka), który ozdobisz dowolną techniką (malowanie na materiale, szkle, papierze 

farbami/farbami metalicznymi/flamastrami) ornamentami roślinnymi. Termin 03.04 

Wykonaną pracę, a także pracę sprzed tygodnia, przechowuj w domu. W późniejszym terminie 

otrzymasz instrukcję, jak oddać je do oceny nauczycielowi. 

INSPIRACJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 


