
Nauczanie zdalne klasa VIB 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się telefonicznie z 

wychowawcą. 

23.03.2020 

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 

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

przyjęte sakramenty, możesz posłużyć się łaskami jakie one dają. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Zadania utrwalające słownictwo z rozdziału 5. 

 

I. W zeszytach pod tematem w punktach 1-10 wpiszcie nazwy filmów zaprezentowanych na 

obrazkach. Obok proszę zapisać literkę z obrazka, który ilustruje ten film. Przypomnijcie i też 

utrwalcie te wszystkie nazwy w formie mówionej i pisanej. Warto włączyć nagranie z zad.1 str. 63. 



II. Wybierz właściwe wyrażenie, zapisz je w zeszycie w punktach 1-4. Przypomnij sobie 

znaczenie wszystkich 8 wyrażeń w zdaniach. Zapamiętaj je.  

 

 

BIOLOGIA 

Temat: Utrwalenie wiadomości o płazach. 

 

Na podstawie tematu z podręcznika i innych dostępnych źródeł informacji wyjaśnij: 

1) Dlaczego należy chronić płazy? 

2) Podaj przykłady działań człowieka mających na celu ochronę płazów. 

 

JEZYK POLSKI 

Temat: Test czytania cichego do fragm. powieści W pustyni i w puszczy. 

 

1. Poniżej znajdziesz test czytania cichego. Jeżeli masz taką możliwość, wydrukuj i wykonaj test. 

Jeżeli nie masz dostępu do drukarki, zapisz na oddzielnej kartce polecenia i odpowiedzi (nie 

przepisuj tekstu źródłowego). Czas wykonania: 45 min. Dyslektycy: 65 min. Termin wykonania: 

23.03.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________ 
imię i nazwisko 
 

"W PUSTYNI I W PUSZCZY"  

I. Staś wybrał się do Lindego dopiero następnego dnia w południe, musiał bowiem odespać noc 

poprzednią. Po drodze, w przewidywaniu, że chory może potrzebować świeżego mięsa, zabił dwie 

pentarki, które też istotnie zostały przyjęte z wdzięcznością. Linde był mocno osłabiony, ale 

zupełnie przytomny. Zaraz po przywitaniu zapytał o Nel, po czym przestrzegł Stasia, żeby nie 

uważał chininy za zupełnie stanowczy środek przeciw febrze i żeby strzegł małej od słońca, od 

przemoczenia, od przebywania w nocy w miejscach niskich i wilgotnych i wreszcie od złej wody. 

Następnie Staś opowiedział mu na żądanie historię własną i Nel, od początku aż do przybycia do 

Chartumu i odwiedzin u Mahdiego, a potem od Faszody aż do uwolnienia się z rąk Gebhra i dalszej 

wędrówki. Szwajcar przypatrywał mu się w czasie opowiadania ze wzrastającą ciekawością, często 

z wyraźnym podziwem, a gdy historia dobiegła wreszcie końca, zapalił fajkę, obejrzał jeszcze 

Stasia od stóp do głowy - i rzekł jakby w zamyśleniu: Jeśli w waszym kraju jest dużo podobnych do 

ciebie chłopców, to nieprędko dadzą sobie z wami radę. 

 

1. Jakiej narodowości był Linde?  

a) Polak 

b) Niemiec 

c) Szwajcar 

d) Anglik 

 

2. Co opowiedział Lindemu Staś?  

a) jedną ze swoich przygód 

b) historię własną i Nel 

c) opisał burze na pustyni  

d) opisał burzę w puszczy 

 

3. W jaki sposób Linde przyglądał się Stasiowi?  

a) ze zgrozą 

b) z zaciekawieniem  

c) z sympatią 

d) z ciekawością i podziwem 

 

4. Czego nie zrobił Linde po wysłuchaniu opowieści? 

a) rzekł w zamyśleniu 

b) wstał 

c) zapalił fajkę 

d) obejrzał Stasia 

 

5. Dlaczego Staś zabił dwie pentarki? 

a) bo mu przeszkadzały 

b) bo chciał zdobyć pożywienie dla Nel 

c) bo chciał zdobyć świeże mięso dla Lindego 

d) bo nie miał nic innego do roboty 

 

6. Wymień trzy środki przeciwko febrze: 

a) .................................……………………………………………………………...................... 

b) ................................……………………………………………………………...................... 

c) ...............................………………………………………………………................................ 

 

 



7. Odwołując się do fragmentu i całości lekury, wymień trzy przygody Stasia i Nel: 

a).............................……………………………………………………………........................... 

b) ...........................……………………………………………………………........................... 

c) .........................………………………………………………………...................................... 

 

8. Kim jest napotkany w puszczy przez Stasia Linde i w jaki sposób pomógł dzieciom? 

........................................……………………………………………………...............................  

....................................……………………………………………………...................................  

....................................………………………………………………..........................................  

 

9.Kiedy i gdzie odbywa się akcja powieści "W pustyni i w puszczy"? 

.................………………………………………………..........................................................…  

 

10.Kim byli bohaterowie powieści: Chamis, Gebhr, Idrys?  

.............………………………………………………................................................................  

 

11. Wymień 3 korzyści płynące z przeczytania powieści "W pustyni i w puszczy": 

a) ..............………………………………………………….........................................................  

b) .............………………………………………………….........................................................  

c) ............………………………………………………...............................................................  

 

12 Wymień 3 czyny Stasia świadczące o jego bohaterstwie:  

a) ....................…………………………………………………...................................................  

b) ....................…………………………………………………..................................................  

c) ....................……………………………………………...........................................................  

 

13. Podkreśl przygodę dzieci, która Cię zafascynowała i opisz ją, uzasadniając swój wybór. 

a) Tajemnicze porwanie. 

b) Burza na pustyni. 

c) Wizyta u Mahdiego. 

d) Spotkanie z lwem i zabicie Arabów. 

e) Przygoda z Kingiem. 

f) Nocna wyprawa - odkrycie obozu Lindego. 

g) Pobyt w wioskach murzyńskich. 

.....................................................………………………………………...........................................  

......................................................................................……………………………………………...  

.....................................................………………………………………..........................................  

......................................................................................…………………………………………......  

.....................................................………………………………………..........................................  

......................................................................................…………………………………………......  

.....................................................………………………………………...........................................  

......................................................................................………………………………………….......  

.....................................................………………………………………............................................  

......................................................................................……………………………………………....  

.....................................................………………………………………............................................  

…………………………………………………………………………………………………………

………………….....................................................…………………………......……………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………….……………………………

………….....................................................…………………………......……………………………

…………………………………..………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………..….. 



MATEMATYKA 

 Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać temat lekcyjny oraz wzór opisujący drogę. 

 

Temat:Zależności między drogą, prędkością a czasem-ćwiczenia. 

 

                     droga=prędkość * czas 

                               v=s*t 

 

Następnie pracujecie w zeszycie ćwiczeń. Proszę wykonać ćwiczenie 1,2,3 ze s.65. 

Podczas rozwiązywania tych zadań należy zwrócić uwagę, że we wszystkich stosujecie wzór 

zapisany w zeszycie. 

Pracą domową jest wykonanie ćwiczenia 1, 2 i 3 ze s.66. 

 

INFORMATYKA GR. 2. 

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. 

 

 

24.03.2020 

MUZYKA 

Podczas odrabiania lekcji oraz przed snem posłuchaj muzyki relaksacyjnej. 

Poniżej podaję link: 

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

 

MATEMATYKA 

W zeszycie przedmiotowym umieszczacie temat lekcyjny. 

 

Temat: Zamiana jednostek prędkości-ćwiczenia. 

 

Pod tematem przepisujecie dwa przykłady zamiany jednostek prędkości z granatowj tabelki, z 

podręcznika, ze s.215. 

https://studio.code.org/
https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY


 
Następnie przechodzicie do pracy w zeszycie ćwiczeń. Proszę wykonać ćwiczenie 6, 7, 8 , 9 ze s.67. 

 

Pracą domową jest ćwicz.1 ze s.68. 

 
 

JĘZYK POLSKI 

 

Uwaga! Temat na 24-25.03. 2020. 
 

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach zdania. Analiza zdania pojedynczego. 

 

1. Przypomnij sobie rodzaje podmiotów, w tym celu przeczytaj zawartość ramki ”Przypomnij 

sobie!” ze s. 127 z podręcznika do nauki o języku i ortografii oraz zawartość ramki 

„Zapamiętaj!” ze s. 130. 

 

2. Teraz już pamiętasz, jakie wyróżniamy rodzaje podmiotów. W celu utrwalenia wiadomości 

wykonaj zadanie 1. ze str. 149 z podręcznika. W tym celu podkreśl ołówkiem podmioty 

gramatyczne, logiczne, szeregowe, towarzyszące i zapisz w nawiasach podmioty domyślne. 

Przepisz zdania do zeszytu, postępując wg wzoru. 

 

WZÓR: 

Historia teatru europejskiego ma swój początek w starożytnej Grecji. (podmiot gramatyczny) 

(oni) Na przedstawieniu stali pod gołym niebiem. (podmiot domyślny) 

Przedstawienie oglądał król wraz z dworzanami. (podmiot towarzyszący) 

 

3. Utrwal wiadomości z zakresu orzeczenia. W tym celu przeczytaj zawartość ramki „Przypomnij 

sobie!” ze s. 123, a także „Zapamiętaj!” ze s. 124 z podręcznika. Teraz już wiesz, że wyróżniamy 

dwa rodzaje orzeczeń: czasownikowe i imienne. Postaraj się pamiętać o zasadach tworzenia 

orzeczenia imiennego, wykonując poniższe zadanie. Pamiętaj, że zawsze składa się ono z łącznika i 

orzecznika! 

 

4. Wykonaj zadanie 2 ze s. 150 z podręcznika. Wypisz zdania do zeszytu i podkreśl podwójną linią 

wszystkie orzeczenia, określając ich rodzaj. Kieruj się poniższym wzorem. 

 

WZÓR: 

Grali w charakterystycznych maskach. (orzeczenie czasownikowe) 

Poliszynel był złośliwym garbusem. (orzeczenie imienne) 

 

5. Przypomnij sobie wiadomości o okolicznikach; jakie wyróżniamy ich rodzaje. W tym celu 

zapoznaj się z treścią ramki „Przypomnij sobie!” ze s. 145 oraz „Zapamiętaj” ze s. 146 z 

podręcznika. 
 

6. Wykonaj zadanie 3. ze s. 150 z podręcznika w zeszycie wg wzoru, wypisując wszystkie 

okoliczniki określające czasownik grał. 

 

WZÓR: 

okoliczniki czasu: grał (kiedy?) wieczorem 

okoliczniki miejsca: grał (gdzie?) na scenie 

okoliczniki sposobu: grał (jak?) efektownie 

okoliczniki przyczyny: grał (z jakiej przyczyny?) z potrzeby serca 

okoliczniki celu: grał (w jakim celu?) dla pieniędzy 



 

7. Utrwal wiadomości o dopełnieniu, zapoznając się z treścią ramek: „Przypomnij sobie!” i 

„Zapamiętaj” ze str. 140-141 z podręcznika. 

 

8. Wykonaj zadanie 4 s. 151 z podręcznika. Po wykonaniu zadania ołówkiem w podręczniku, 

zapisz w zeszycie wg wzoru każde ze zdań, w którym znalazłeś dopełnienia. 

WZÓR: 

Często sprawiał widzom niespodzianki. 

     (komu?) (co?) 

 

NOTATKA: 

Zapamiętaj! Okoliczniki i dopełnienia są określeniem czasownika w zdaniu; dopełnienia 

informują o obiekcie czynności, stanu i odpowiadają na pytania przypadków (wszystkich poza 

mianownikiem i wołaczem): kogo?, czego?, komu?, czemu?, kogo?, co?, kim?, czym?, o kim?, o 

czym?, a okoliczniki informują o okolicznościach związanych z wykonywaniem czynności lub 

przebiegiem stanu i nie odpowiadają na pytania przypadków, a np. gdzie?, w jakim celu?, kiedy?, 

z jakiej przyczyny? itp. 

 

8. Przypomnij sobie definicję przydawki. Przeczytaj zawartość ramki „Przypomnij sobie!” ze s. 

136 w podręczniku. 
 

9. Wykonaj zadanie 5. z 151 strony podręcznika. Zadanie wykonaj ołówkiem w podręczniku. 

Następnie wypisz rzeczowniki i określające je przydawki wg wzoru. 

 

WZÓR: 

autorem (czego?) sztuk 

sztuk (jakich?) scenicznych 

 

10. Przypomnij sobie wiadomości z klasy piątej o związkach wyrazowych w zdaniu. W tym celu 

przeczytaj zawartość ramki „Przypomnij sobie!” ze s. 151 w podręczniku. 

 

11. Teraz już pamiętasz, że związki wyrazowe w zdaniu dzielimy na: główny i poboczne. 

 

Zapisz do zeszytu notatkę: 

Podmiot z orzeczeniem tworzą związek główny w zdaniu. Natomiast pozostałe związki wyrazów to 

związki poboczne. 

Przykład: 

 

Zdolni uczniowie zdalnie uczyli się w domu. 

(jacy?)        (jak?)                    (gdzie?) 

 

(kto?) uczniowie (co robili?) uczyli się – związek główny (podmiot+orzeczenie) 

uczniowie (jacy?) zdolni (przydawka) – związek poboczny 

uczyli się (jak?) zdalnie (okolicznik sposobu) – związek poboczny 

uczyli się (gdzie?) w domu (okolicznik miejsca) – związek poboczny 

 

12. Wykonaj zadanie 6 ze s. 152 z podręcznika, tworząc wykresy w zeszycie wg wzoru z ramki 

„Przypomnij sobie!” ze s. 151. Zadaj pytania i podpisz wszystkie części zdania. Zawsze na górze 

umieszczaj związek główny (podmiot i orzeczenie), poniżej pozostałe części zdania. 

  



 

13. Wykonaj zadanie 7 ze s. 153 z podręcznika w zeszycie. Wzoruj się na poniższym przykładzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publiczność reagowała (podmiot i orzeczenie) – związek główny  

publiczność (czego?) teatru (przydawka) – związek poboczny 

teatru (jakiego?) greckiego (przydawka) – związek poboczny 

reagowała (jak?) żywo (okolicznik sposobu) – związek poboczny 

reagowała (na co?) na grę (dopełnienie) – związek poboczny 

na grę (czyją?) aktorów (przydawka) – związek poboczny 

 

PRACA DOMOWA 

W celu utrwalenia wiedzy o częściach zdania, umiejętności ich rozpoznawania, wykonaj zadanie 8 

ze s. 154-155 z podręcznika w zeszycie wg poniższego wzoru: 

 

 

W rażącym blasku reflektorów wyglądają jak postacie z innego wymiaru rzeczywistości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz zadania z zeszytu ćwiczeń: 1, 2/ s. 66-67. Termin wykonania: 25.03. 

W wolnym czasie czytaj lekturę Ania z Zielonego Wzgórza. Termin omawiania: 27.04. 

 



JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Utrwalenie czasowników modalnych poznanych w rozdziale 5.  

I. Zapisz notatkę w zeszycie pod tematem: 

Czasowniki modalne to odrębna grupa czasowników, które w zdaniu występują zawsze przed 

czasownikiem głównym. Występują one zawsze w tej samej formie. Zdania pytające z 

czasownikiem modalnym tworzy się poprzez inwersję (przestawienie czasownika modalnego przed 

podmiot), a przeczenia – dodając do czasownika modalnego słówko „not”. 

Przypomnijmy sobie: (Tego nie musicie przepisywać, chyba, że ktoś chce.) 

1) Must – oznacza konieczność, przymus zrobienia czegoś. Np.:  

- John must work very hard. – Jan musi pracować bardzo ciężko. 

 

2) Mustn’t – oznacza silny zakaz. Np.:  

- You mustn’t drink alkohol. – Nie wolno ci pić alkoholu. 

 

3) Should – oznacza powinność, obowiązek zrobienia czegoś. Służy również do udzielania 

rad, pytania o radę. Np.:  

- You should eat more fruit. – Powinieneś jeść więcej owoców.  

W przeczeniu przyjmuje formę shouldn’t. Np.:  

- Children shouldn’t spend hours in front of the computer. – dzieci nie powinny spędzać wielu 

godzin przed komputerem.  

 

W pytaniach przestawiamy should przed podmiot, na początek zdania. Odpowiadamy krótko. Np.:  

- Should teachers be patient with students? Yes, they should. – Czy nauczyciele powinni być 

cierpliwi dla uczniów? Tak, powinni.  

 

4) Have to – oznacza konieczność, przymus zrobienia czegoś, zarówno z zdaniach 

oznajmujących, jak i twierdzących i pytających. Przybiera dwie formy: have to i has to. 

Warunkowane jest to przez podmiot zdania: 

I, you, we, they --- have to,  

he, she, it --- has to.   

Np.: 

-  He has to study very hard if he wants to pass this exam. – On musi dużo się uczyć, jeśli chce zdać 

ten egzamin.  

-  My parents have to work. – Moi rodzice muszą pracować. 

 

W przeczeniach stosujemy formę don’t have to lub doesn’t have to, które również warunkuje 

podmiot zdania. Np.:  

-  You don’t have to clean your room. It’s tidy. – Nie musisz sprzątać swojego pokoju. Jest czysto.  

-  She doesn’t have to wear the uniform. – Ona nie musi nosić mundurka szkolnego. 

 

W pytaniach stosujemy operator do i does przed podmiotem. Pamiętamy o podmiocie. Tutaj on też 

decyduje jaka forma jest stosowana. Na takie pytania odpowiadamy krótko. Np.:  



-  Do we have to go shopping? No, we don’t.  – Czy musimy iść na zakupy? Nie, my nie musimy.  

-  Does Tom have to read this book? Yes, he does. – Czy Tom musi przeczytać tą książkę? Tak, on 

musi. 

 

II. W celu przećwiczenia powyższego, wejdź na poniższy link. Wykonaj zadania interaktywne. 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit5/?cc=pl&selLanguage=pl 

III. Utrwal znajomość czasowników modalnych.  

 

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 

 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit5/?cc=pl&selLanguage=pl
https://epodreczniki.pl/a/urzadzenia-elektryczne/D1Cf5Om2x


25.03.2020 

MATEMATYKA 

W zeszycie zapisujecie temat. 

 

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

 

Pod tematem proszę zapisać wzór: prędkość średnia=droga/czas 

 

                                                                         v=s/t 

 

Następnie wykorzystujecie tę zalężność w ćwiczeniach. Proszę wykonać ćwiczenie 4,5 ze s.66, oraz 

10, 11, 12 ze s.68-69. 

 

Pracą domową jest ćwicz.1, 2, 3 ze s.69. 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

Subject: “Stories for teenagers”. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. 

 

I. Wykonaj zadania 1, 2 str. 30. W razie niezrozumienia słów skorzystaj ze słownika.  

 

II. Użyj poniższego linku do pobrania nagrań. Gdy będziesz już na stronie Oxford University Press, 

kliknij na ostatnie okienko Steps plus dla klasy VI. Audio do materiałów ćwiczeniowych (wersji 

pełnej) (ZIP). Pobierz i zapisz na komputerze folder ZIP. Gdy go otworzysz pojawi się lista 

nagrań od 1-01 do 1-27. Kliknij na nagranie 1-17. Posłuży ono wam do wykonania zadań 3-4 str. 

30 w w ćwiczeniach. 

 

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

 

 

GEOGRAFIA 

 

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. 

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.  


