
KLASA VIB 

23.04.2020 

INFORMATYKA GR. 1 

Temat: Akademia matematyki. 

Uczniowie pracują zgodnie z poleceniami z podręczniki str. 111-113, następnie wykonują zadanie 

1 str. 113.  

Przypominam o materiale udostępnionym na stronie https://epodreczniki.pl - Tworzenie wykresu 

na podstawie kilku serii danych. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Własności czworokątów – zadania. 

 

1. Przypominam: 

    Obwód wielokąta to suma długości wszystkich jego boków. 

 

2. Proszę w zeszytach rozwiązać zad.11 i 12 z podręcznika ze s.279. 

 
 

RELIGIA 

Temat: Nasza odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo  

1. Przeczytaj opis tematu: 

Na mocy sakramentu chrztu świętego każdy z nas włączony został do wspólnoty Kościoła. 

Daje nam to dostęp do największego skarbu Kościoła – Chrystusa obecnego w 

sakramentach i prowadzącego nas do zbawienia. Wiąże się to także z odpowiedzialnością 

jaka spoczywa na nas, jako na katolikach. Jednym z jej elementów jest właśnie troska o 

chrześcijańskie dziedzictwo. 

2. Przeczytaj z podręcznika temat 39 (str. 124-125) 

3. Jako notatkę zapisz w zeszycie definicje słowa „odpowiedzialność” ze słownika. 

 

JĘZYK POLSKI 

Kontynuacja tematu z wtorku. 

 

HISTORIA 

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego / temat podzielony na trzy jednostki lekcyjne/. 

 

I. Obalenie rządów dyrektoriatu we Francji. 

 

Zapamiętaj: 

W czasie wojen toczonych przez rewolucyjną Francję z państwami europejskimi, które obawiały 

się rozprzestrzenienia na ich terenie haseł rewolucyjnych, karierę w armii francuskiej zrobił 

Napoleon Bonaparte. Objął on dowództwo na froncie włoskim, gdzie odniósł wiele zwycięstw. 

https://epodreczniki.pl/


W 1799r. na wieść o niepowodzeniach wojsk francuskich na frontach europejskich Napoleon 

opuścił swoją armię w Egipcie i  wrócił do kraju. W listopadzie 1799r. Napoleon wspierany przez 

armię, obalił dyrektoriat i wprowadził nowy system rządów - konsulat. 

 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

 

- korupcja -przyjmowanie pieniędzy przez urzędników państwowych w zamian za wydanie decyzji 

korzystnych dla płacącego, 

 

- zamach stanu - niezgodne z prawem przejęcie władzy w państwie siłą, 

 

- 1799r. - zamach stanu i przejęcie władzy we Francji przez Napoleona Bonapartego. 

 

Praca domowa:  

 

W zeszycie przedmiotowym odpowiedz na pytanie: W jaki sposób Napoleon przejął władzę we 

Francji? 

 
 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Wielkie centra handlowe – ćwiczenie w rozumieniu tekstu pisanego. 

Podręcznik str. 82.  

I. Przeczytaj teksty a, b, d, e. Przetłumacz je na język polski.  

II. Odpowiedz na pytania z zadania extra steps.  

III. Prześlij tłumaczenie i odpowiedzi na mój adres email do 30.04.2020.   

 
 

24.04.2020 

 

MATEMATYKA 

Temat: Własności figur płaskich. 

 

1. Przypominam: 

    Przekątna czworokąta to odcinek łączący przeciwległe wierzchołki. 
 

2. Proszę rozwiązać w zeszycie zad.19 i 20 z podręcznika ze s.280. 

    Rozwiązanie zadania 20 ze s.280 proszę przesłać na mój adres halina6789@wp.pl 

      
 

HISTORIA 

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego - od konsula do cesarza. 
 

Zapamiętaj: 
 

Nowa  forma rządów wprowadzona we Francji konsulat nawiązywała do instytucji konsulatu 

istniejącej w starożytnym Rzymie. Pierwszym konsulem został dożywotnio Napoleon Bonaparte. 

Władzę wykonawczą powierzono trzem konsulom, ale pierwszy konsul, którym został Napoleon, 

sprawował faktycznie władzę dyktatorską, mając wyłączną inicjatywę ustawodawczą i kierując 

wszystkimi organami władzy wykonawczej. 



Trwałym osiągnięciem okazał się wprowadzony w 1804 r. Kodeks Cywilny zwany Kodeksem 

Napoleona. 

Dzięki popularności, rosnącej wraz z sukcesami w polityce wewnętrznej i zwycięstwami na 

frontach, Napoleon mógł w grudniu 1804 r. ogłosić się cesarzem, przyjmując imię Napoleon I. 

 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

 

- konsulat - system rządów wprowadzony w rewolucyjnej Francji w 1799 r., gdy na czele państwa 

stanęło trzech konsulów, 

 

- 1804 r. - koronacja Napoleona na cesarza. 

 

Praca domowa 
 

W zeszycie przedmiotowym odpowiedz na pytanie: Jakie zmiany wprowadził we Francji Kodeks 

Napoleona? 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „W odległym świecie wiedzę znajdziecie”. Zdania podrzędne okolicznikowe.  

 

(2 godziny lekcyjne) 

 

Prawidłowe rozwiązanie zadania 5. ze s. 170. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Dziś poznasz już trzeci typ zdań podrzędnych – zdania podrzędne okolicznikowe. Czas by 

przypomnieć sobie wiadomości o części mowy – okoliczniku. Podobnie jak dopełnienie jest on 

określeniem czasownika w zdaniu, jednak nie odpowiada na pytania przypadków, a wskazuje na 

okoliczności (gdzie?, kiedy?, jak? itd.). Wyróżniamy okoliczniki: miejsca, czasu, sposobu, celu, 

przyczyny. 

 

2. By przypomnieć sobie wiadomości o okoliczniku, wykonaj zadanie 1. ze s. 171. 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wykonaj ustnie zadanie 2. ze s. 171. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie 

 

4. Wykonaj zadanie 3. ze s. 172 w zeszycie. 

Wzór: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Postaraj się wykonać samodzielnie zadanie 4. ze s. 172. Pamiętaj, że dopisana przez Ciebie 

część zdania również musi zawierać orzeczenie. Ma ona za zadanie informować o 

okolicznościach, w którzych wykonywano czynności. Sprawdź przykładowe rozwiązania. 

 

 

 

 

 

 

6. Przeczytaj zawartość tabeli Zapamiętaj! ze s. 173. o zdaniu podrzędnym okolicznikowym. Na 

jej podstawie stwórz notatkę do zeszytu. 

 

7. Wykonaj zadanie 5. ze s. 173. Odpowiedź i przykład jednego wykresu znajdziesz poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Wejdź w poniedziałek 27.04. o godz. 15.00 pod link: https://forms.gle/hrPZeUsAnE5PTNcJ7  

Znajdziesz tam ćwiczeniowy test jednokrotnego wyboru i krótkich odpowiedzi. Przed 

przystąpieniem do testu przygotuj na kartce adres e-mail, pod który dostaniesz informację 

zwrotną o teście, a także pamiętaj, że w kodzie ucznia musisz wpisać klasę i nr z dziennika, np. 

6B01. Ważne! Zakończ test przed upływem godziny 15.25, nawet jeśli nie wykonasz wszystkich 

zadań! Jest to jedynie test próbny, nie będzie podlegał ocenie, jednak już niebawem napiszesz 

podobny test na ocenę. Zostanie on zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. 
 

WF 

Temat: Przewrót w tył. (1 lekcja) 

Pamiętaj aby ćwiczenia wykonywać w bezpiecznym miejscu (nie na łóżku). 

Przed wykonaniem ćwiczenia koniecznie wykonaj ćwiczenia rozciągające. 

https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE  

Temat: Test wiadomości.  (2 lekcja)  

Pod poniższym linkiem dostępny jest test wiadomości ogólnych z w-f.  Test będzie do 

pobrania w piątek 24.04.2020 r. od godziny 8.00 

Test wiadomości ogólnych z w-f 

Test należy wysłać w formacie Word na adres wfzdalnenauczanie@wp.pl do 28.04.2020 r.   

W temacie maila wpisz nazwisko i imię oraz klasę, z dopiskiem Test.  

https://forms.gle/hrPZeUsAnE5PTNcJ7
https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Test-wiadomości-ogólnych-z-w-f-6.doc
mailto:wfzdalnenauczanie@wp.pl


                                         

PLASTYKA 

Temat: Język mody językiem porozumienia między ludźmi. Opowiadanie o sobie i pozycji 

społecznej poprzez strój.  

 

1. Podczas ostatnich zajęć miałeś za zadanie przeczytać temat 24.-25. Nie szata zdobi człowieka, 

ale… jak cię widzą, tak cię piszą ze s. 94-103. Miałeś okazję zaobserwować, jak zmienia się moda 

na przestrzeni wieków, czego jest odbiciem. Zauważyłeś na pewno powiedzenie z tematu: jak cię 

widzą, tak cię piszą. Zastanawiałeś się kiedyś nad jego znaczeniem? Przypomnij sobie, co na ten 

temat było powiedziane w temacie. Jak strojem można było podkreślić pozycję społeczną? 

 

2. Mam nadzieję, że zajrzałeś do przesłanych linków z pokazami mody Diora, Balmaina czy 

Sainta Laurenta. Zwróciłeś uwagę, że każdy artysta, każda kolekcja przez niego stworzona, ma 

swój niepowtarzalny styl? Rolę w takim pokazie odgrywa odpowiednie dobranie modeli/modelek, 

sceneria (np. pod wieżą Eiffla czy w stylowych wnętrzach), a także muzyka. Ale zanim taki pokaz 

jest możliwy do zaprezentowania, projektant musi stworzyć kolekcję w formie szkiców. Teraz 

chcę, byś przyjrzał się przykładowym projektom różnych domów mody. Zauważ, są one 

sygnowane podpisem projektanta (podobnie jak obrazy).  



Praca plastyczna: Wykonaj projekty sukien lub innych strojów (jeden duży na całą kartkę lub kilka 

mniejszych – jak poniżej), które będą połączeniem klasycznego szkicu (np. cienkopisem, farbą, kredkami) i 

elementów będących fragmentami roślin czy innych produktów spożywczych (ser, wędlina, pieczywo). Za 

pomocą produktów spożywczych stworzysz strój na wzór poniższych inspiracji. Uwaga! Twoja praca ma 

być oryginalnym pomysłem, innym niż poniższe inspiracje.  

Termin wysłania zdj: 30.04. (tytuł: „plastyka kl. VIB 24.04.”) 


