
KLASA VI a 
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JĘZYK POLSKI 

Tematyka zajęć dotyczy lektury „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” 

Temat: Autor i jego dzieło – „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.  

Na  początku uczniowie piszą notkę biograficzną na temat autora powieści (korzystają z 

dowolnych źródeł). Następnie wykonują krzyżówkę tematyczną związaną z lekturą  (10 haseł). 

Podają objaśnienia poszczególnych haseł.  

W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z nauczycielem języka polskiego za 

pośrednictwem Messengera. 

MATEMATYKA 

Proszę o uzupełnienie zadań w zeszycie ćwiczeń na str. 76 – 79.  

W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z nauczycielem matematyki telefonicznie  

nr tel.:606 616 276 

 

RELIGIA 

Temat: Powtórzenie wiadomości z sakramentów 

Sakramenty stanowią największy skarb jaki Pan Jezus pozostawił Kościołowi. Sam Chrystus jest 

w nich obecny, działają one Jego mocą i prowadzą wierzących do Niego. Poznaliśmy istotne 

elementy każdego z nich, a także łaski jakie dają one każdemu kto je przyjmuje. Przypomnij 

sobie poznane treści. 

SAKRAMENT FORMA MATERIA SZAFARZ OSOBA 

PRZYJMUJĄCA 

ŁASKI 

CHRZEST Formuła 

trynitarna ( N. 

ja Ciebie 

chrzczę w imię 

Ojca i Syna i 

Ducha 

Świętego. 

Amen) 

  

Polanie wodą 

lub zanurzenie 

w niej 

diakon, kapłan 

lub biskup, lub 

w sytuacji 

zagrożenia 

życia każdy 

człowiek który 

uznaje 

katolickie 

rozumienie tego 

sakramentu. 

człowiek 

nieochrzczony 

uwolnienie od 

grzechu 

pierworodnego, 

przyjęcie nas 

przez Boga jako 

jego dzieci, dar 

wiary  

 

BIERZMOWANIE N. przyjmij 

znamię daru 

Ducha Świętego 

Namaszczenie 

czoła olejem 

krzyżma 

Biskup lub 

kapłan przez 

niego 

delegowany 

Człowiek 

ochrzczony 

7 darów Ducha 

Świętego 

EUCHARYSTIA słowa 

Konsekracji 

chleb pszenny 

niekwaszony 

oraz wino 

gronowe z 

odrobiną wody 

prezbiter lub 

biskup 

człowiek 

ochrzczony 

zjednoczenie z 

Chrystusem, 

pomoc w walce z 

grzechem i 

czynieniu dobra, 

zbawienie – życie 

wieczne 

 



POKUTA Formuła 

rozgrzeszenia 

akty penitenta 

(żal za grzechy, 

szczere 

wyznanie 

grzechów, 

postanowienie 

poprawy) 

kapłan 

posiadający 

zezwolenie do 

słuchania 

spowiedzi 

 

człowiek 

ochrzczony 

 

Łaski:  

- odpuszczenie 

grzechów 

- powrót do Boga 

- przywrócenie 

łaski 

uświęcającej oraz 

łask 

uczynkowych  

 

 

N. CHORYCH Słowa: Przez to 

święte 

namszczenie… 

oraz Pan, 

który… 

Namaszczenie 

czoła i dłoni 

chorego olejem 

chorych 

kapłan lub 

biskup 

osoba 

ochrzczona, 

potrzebująca 

tego sakramentu 

umocnienie 

chorego w 

znoszeniu 

cierpienia, 

odpuszczenie 

grzechów, jeśli 

taka jest wola 

Boża powrót 

chorego do 

zdrowia, 

przygotowanie do 

śmierci 

SAKR. ŚWIĘCEŃ modlitwa 

konsekracyjna 

nałożenie rąk 

biskupa 

biskup Mężczyzna 

ochrzczony 

zjednoczenie z 

Chrystusem, 

możliwość 

sprawowania 

sakramentów, 

pomoc od Boga 

niezbędna do 

głoszenia Słowa 

Bożego, 

sprawowania 

sakramentów i 

przewodzenia 

ludowi Bożemu. 

 

 

MAŁŻEŃSTWO przysięga 

małżeńska 

(wypowiedzenie 

jej) 

przysięga 

małżeńska 

(przyjęcie jej) 

sami 

małżonkowie 

kobieta i 

mężczyzna, 

ochrzczeni, 

niezwiązani 

węzłem 

małżeńskim 

Boże 

błogosławieństwo 

dla małżonków 

 

Jako podsumowanie zapisz w zeszycie sakramenty, jakie do tej pory w swoim życiu 

prządłeś/przyjęłaś. Ułóż i zapisz pod spodem krótką modlitwę, w której dziękujesz Panu Bogu za 

przyjęte sakramenty, możesz posłużyć się łaskami jakie one dają. 

 W razie wątpliwości lub pytań proszę kontaktować się z księdzem pod nr telefonu: 503861187 

 

 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI 

Uczniowie rozwiązują zadania interaktywne ze strony: 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/?cc=pl&selLanguage=pl 

Uczniowie zapisują temat w zeszycie: 

Subject: Utrwalenie materiału z rozdziału 1. Unit 1 – Steps Plus Fun Zone. 

Pod tematem proszę o zapisanie dwóch wybranych ćwiczeń ze strony powyżej. 

Wskazówka: Możesz korzystać z podręcznika i zeszytu podczas wykonywania zadań. W 

rozdziale pierwszym w podręczniku znajdziesz reguły i przykłady zdań w czasie past simple. 
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INFORMATYKA 

gr.I 

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. 

Dane do kontaktu: klimarek@wp.pl 

 

HISTORIA 

 

1. Dział: Od absolutyzmu do republiki - Stany Zjednoczone Ameryki. 

Zwróć uwagę na: 

- Jakie były przyczyny konflikty między Wielką Brytanią a jej koloniami w Ameryce. 

Odpowiedz na pytania w zeszycie przedmiotowym. 

- Podaj przyczyny konfliktu międz Wielką Brytanią a jej koloniami w Ameryce. 

- Wymień zasługi Jerzego Waszyngtona dla Stanów Zjednoczonych. 

 

MATEMATYKA 

 

Temat: Opisywanie sytuacji za pomocą wyrażeń algebraicznych – zadania utrwalające. 

Proszę w zeszycie przedmiotowym kontynuować rozwiązywanie zadań powtórzeniowych                     

z działu „Wyrażenia algebraiczne” – Czy już to umiem? od 16 do 21 włącznie ze str.  248 – 249. 

 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/?cc=pl&selLanguage=pl
https://studio.code.org/
https://poczta.wp.pl/k/


JĘZYK POLSKI 

 

Temat: Elementy świata przedstawionego. 

Na początku uczniowie określają najważniejsze elementy świata przedstawionego. Zapisują  w 

zeszycie notatkę: 

1. Czas akcji: I połowa XXI, kilka miesięcy: od września (pierwszy dzień roku szkolnego) 

do kwietnia (Wielkanoc). 

2. Miejsce akcji: Warszawa: Gimnazjum im Prof. S. Kuszmińskiego, dom Polonów, 

mieszkanie Bieleckich, mieszkanie Niki, kawiarnia „Zbędne kalorie”, budynek Mexportu, 

Silver Tower; Kocia Skała (zamek), Zakopane i jego okolice: Gubałówka, Krupówki, 

pensjonat „Pod Zezowatą Owcą”, stok narciarski. 

Następnie uczniowie krótko określają tematykę poszczególnych rozdziałów powieści (od 1 do 

13). Zapisują w zeszycie notatkę. 

Wzór: 

Rozdział 1. Pierwszy dzień w szkole. Poznajemy trójkę głównych bohaterów. 

Rozdział 2.Megakorek. W Warszawie tworzą się korki. Trójka przyjaciół poznaje Manfreda – 

sztuczną inteligencję, którą wychował Net. 

Rozdział 3. Szkoła, w której straszy. Przyjaciele odkrywają, że w ich szkole pojawiają się zjawy. 

TECHNIKA 

 

<<  Zadanie do wykonania w zeszycie  przedmiotowym (ciąg dalszy poprzedniego tematu lekcji ) >> 

ZADANIE :  

Przyjrzyj  się ilustracjom przedstawiającym po kolei czynności związane z praniem w pralce 

automatycznej. Następnie odczytaj instrukcję obsługi tego urządzenia , uzupełniając ją podanymi 

wyrazami z ramki . 

*programu           *proszku           *płukanie            *bębna                                   

*wodę             *płyn                     *rodzaju  

 

 



1. Włóż ubrania do   ………………….  . 

2. W dozowniku umieść odpowiednią ilość ……................ lub płynu do prania . Możesz 

również wlać  ……………..  do płukania . 

3. Wybierz odpowiednie ustawienia   ………………. .  prania oraz mocy wirowania . 

Powinny one być dobrane do ……………  tkanin lub dzianin.  

4. Pralka po uruchomieniu pobiera, a następnie podgrzewa  ………………..  .  Bęben obraca 

się i wprawia w ruch znajdujące się w środku ubrania.  

5. Po zakończeniu prania następuje wymiana wody i rozpoczyna się …………………. , a po 

wypompowaniu wody – wirowanie.  

Zachęcam w ramach powtórzenia i  utrwalenia wiadomości z  działu – INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE do skorzystania ze źródła internetowego:  
https://epodreczniki.pl/a/urzadzenia-elektryczne/D1Cf5Om2x 

MUZYKA 

 

Podczas odrabiania lekcji oraz przed snem posłuchaj muzyki relaksacyjnej. 

Poniżej podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY 
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JĘZYK ANGIELSKI 

 

Uczniowie rozwiązują zadania interaktywne ze strony: 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/?cc=pl&selLanguage=pl 

Uczniowie zapisują temat w zeszycie: 

Subject: Utrwalenie materiału z rozdziału 2. Unit 2 – Steps Plus Fun Zone. 

Pod tematem proszę o zapisanie dwóch wybranych ćwiczeń ze strony powyżej. 

 

Wskazówka: Możesz korzystać z podręcznika i zeszytu podczas wykonywania zadań.  

W rozdziale drugim w podręczniku znajdziesz reguły i przykłady zdań w czasie past simple i past 

continuous. 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/urzadzenia-elektryczne/D1Cf5Om2x
https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/?cc=pl&selLanguage=pl


MATEMATYKA 

Temat: Zapisywanie równań, liczba spełniająca równanie – zadania utrwalające. 

Zadanie 1 

Zapisz odpowiednie równania i odgadnij ich rozwiązania: 

a) Jeśli do liczby x dodamy 25, to otrzymamy 70. 

b) Jeśli od liczby y odejmiemy 2,5 , to otrzymamy 10. 

c) Jeśli liczbę a zwiększymy cztery razy, to otrzymamy 44. 

d) Jeśli liczbę b zmniejszymy pięciokrotnie, to otrzymamy 15.  

Zadanie 2 

Zapisz trzy równania, których rozwiązaniem:  

a) jest liczba 3 

b) jest liczba -5 

c) nie jest liczba 10 

Zadanie 3 

Które spośród poniższych równań spełnia liczba  (- 
  

 
 ) ? 

4x + 1 = 3x                    2x + 1 = 0              -4x = 2 (
 

 
   ) 5x + 2 = x 

Zadanie dla chętnych( zapisz rozwiązanie w zeszycie przedmiotowym): 

Jakie liczby spełniają podane równania? 

a) |x|= x 

b) |x|= -x 

c)    = 3x 

 

GEOGRAFIA 

W razie problemów ze zrozumieniem i opracowaniem materiału proszę o kontakt e-mail: 

bozena282@interia.pl 

Temat: Przemysł i usługi we Francji. 

Przepisz do zeszytu poniższe punkty. 

1. Położenie Francji na mapie Europy. Stolica Francji. 

2. Przemysł jako II sektor gospodarki. 

3. Działy przemysłu przetwórczego i wytwarzane przez nie produkty. 

4. Nowoczesny przemysł we Francji i technopolia. 

5. Czynniki rozwoju przemysłu we Francji. 

6. Nowoczesne usługi i ich znaczenie dla gospodarki. 

7. Struktura zatrudnienia we Francji według sektorów gospodarki oraz struktura 

wytwarzania PKB Francji. 

mailto:bozena282@interia.pl


Temat w podręczniku na str. 107 – 113 zawiera treści opisujące powyższe punkty. Przeczytaj go. 

Zwróć uwagę, że przemysł będący II sektorem w gospodarce wszystkich państw dzieli się na: 

przemysł wydobywczy czyli górnictwo rud metali, ropy naftowej itd. oraz przemysł przetwórczy 

- wywarzający bardzo szeroką gamę produktów. W nowoczesnych gospodarkach państw, w 

ostatnich latach bardzo szybko rozwija się przemysł wysokich technologii, a  obszary na których 

działają zakłady tego przemysłu nazywane są technopoliami. 

W najbogatszych państwach świata, najwięcej ludzi zatrudnionych jest w III sektorze czyli w  

usługach. Sektor ten wytwarza również największą część PKB, czyli wartości tego co 

wytworzono we wszystkich trzech sektorach gospodarki w danym kraju, w ciągu roku 

kalendarzowego. 

 Następnie wykonaj zad.1 ze str. 69  w zeszytach ćwiczeń. 

 

 Na podstawie mapy ze str. 109 w podręczniku podaj przykłady wyrobów przemysłowych, 

które są produkowane w zakładach znajdujących się w  wymienionych poniżej miastach 

Francji (miasta i przykłady wyrobów zapisz w zeszycie przedmiotowym). 

 

A. Paryż – _______________________________________________________________ 

B. Lille – _________________________________________________________________ 

C. Lyon – ________________________________________________________________ 

D. Marsylia – _____________________________________________________________ 

 Wykonaj zad. 3, 4a i 5 ze strony 70 w zeszytach ćwiczeń.  

 

HISTORIA 

Temat: Oświecenie w Europie. 

Zwróć uwagę na: 

- jakie były idee epoki oświecenia, 

- jakie poglądy głosił Monteskiusz, 

Odpowiedz na pytania w zeszycie przedmiotowym: 

- Dlaczego nowa epoka została nazwana oświeceniem. 

- Na czym polega zasada trójpodziału władzy stworzona przez Monteskiusza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JĘZYK POLSKI 

 

Temat: Zwykli i niezwykli – o bohaterach powieści R. Kosika. 

Charakteryzujemy głównych bohaterów lektury. 

Uczniowie zbierają informacje o bohaterach, korzystają z tekstu.  Zapisują w zeszycie notatkę. 

Wzór: 

Nika Mickiewicz: 

Przedstawienie postaci: trzynastolatka, sierota, mieszka w małym mieszkaniu w starej kamienicy, 

uczennica Gimnazjum im. Stefana Kuszmińskiego w Warszawie. 

Wygląd: szczupła, rude włosy, zielone oczy, mały, lekko zadarty nos, nosi martensy. 

Cechy, umiejętności: mądra, samodzielna, odważna, ciekawa świata, oczytana, odpowiedzialna, 

zaradna, posiada zdolności psychokinetyczne. 

Podobnie uczniowie tworzą notatkę na temat Felixa i Neta. Notatka może być zapisana w formie 

tabeli. 


