
KLASA VI a 

29.04.2020 r. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Revision  - powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. 

Podręcznik str. 85 

Zad. 2 

Uzupełnij zdania czasownikami z ramki. 

Afford – stać (kogoś na coś) 

Borrow – pożyczyć (od kogoś) 

Buy – kupować 

Cost – kosztować  

Lend – pożyczyć (komuś) 

Save  - oszczędzać  

Zad. 3 

Uzupełnij zdania poprawną formą BE GOING TO (twierdząca, przecząca i pytająca), a 

następnie wysłuchaj i sprawdź. Potrzebujesz nagrania 2.45.  

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 

Zad. 4 

Uzupełnij zdania  WILL i czasownikami z ramki. 

Zad. 5 

Połącz zdania z obietnicami. 

MATEMATYKA 

Temat: Równania liniowe w zadaniach tekstowych. 

(temat na 2 jednostki lekcyjne) 

Proszę w ramach ćwiczeń rozwiązać zadania 20 – 27 z podręcznika na str.275 – 276 oraz 

ćwiczenia 1 – 3 na platformie. 

https://epodreczniki.pl/a/wykorzystanie-rownan-do-rozwiazywania-zadan-

tekstowych/DgThRejcc 

 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
https://epodreczniki.pl/a/wykorzystanie-rownan-do-rozwiazywania-zadan-tekstowych/DgThRejcc
https://epodreczniki.pl/a/wykorzystanie-rownan-do-rozwiazywania-zadan-tekstowych/DgThRejcc


GEOGRAFIA 

Temat: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z działu: Gospodarka Europy. 

W ramach sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z tego działu zaloguj się proszę do  

e-dziennika, w panelu pracy zdalnej znajdziesz test. Rozwiąż go. Ocena z testu będzie miała 

wagę 1. 

 

HISTORIA 

Temat: Praca z infografiką - Armia Napoleona. 

 

Podręcznik str. 197. 

W zeszycie przedmiotowym wymień podstawowe elementy uzbrojenia piechoty francuskiej. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Dźwięki, brzdęki, komfort maleńki”. Głoski ustne i nosowe. (2 godziny lekcyjne) 

 

Podręcznik „Nauka o języku i ortografia” s.12-17 

 

Zad.1 s.12 – ustnie 

Niektóre głoski (m, n) bardzo trudno wymówić z zatkanym nosem, gdyż powietrze próbuje 

się przedostać przez nos. 

 

Na podstawie wiadomości w ramce Zapamiętaj! uczniowie piszą notatkę na temat głosek 

ustnych i nosowych. 

 

Zads.5 s.14 – pisemnie  

 

 Rzeczowniki Czasowniki Przymiotniki Inne 

zawierające 

samogłoski 

nosowe 

trąba, święta, 

skórę, ciszę  

trąbiła  – – – – – –  się, dęba  

zawierające 

spółgłoski 

nosowe 

dni, pana, 

rejenta, armata, 

sen, fortepian, 

sceny, 

dyrygenta, nuty, 

krzesła  

pomyślała, 

przestań  

amatorskiej, 

ogromna, 

ponure, pełna  

nic, ogromnie, 

mnie, głośno, 

niby, wnet, 

triumfalnie  

zawierające 

samogłoski            

i spółgłoski 

nosowe 

przejęciem, 

tęsknotą, bęben  

stanął, huknęła, 

mruknął, 

uszczypnął, 

zdmuchnęła  

bezbrzeżną, 

nadęta  

– – – – – –  



Zad.7 s. 16 – pisemnie 

łabędzi śpiew – ostatnie dokonanie twórcze, ostatnie dzieło, coś ostatniego;  

kocia muzyka – niemelodyjna, hałasująca, irytująca muzyka;  

śpiewać na inną nutę – mówić o czymś innym, zmienić temat rozmowy;  

słoń mi nadepnął na ucho – jestem niemuzykalny, nie mam słuchu muzycznego. 

 

Zeszyt ćwiczeń s. 8-10, uczniowie wykonują trzy dowolne ćwiczenia 

Materiał obowiązkowy na platformie e-podręczniki: Nosowa czy ustna (uczniowie wykonują 

zadania interaktywne);  do 4.05.2020 r. 

W-F 

1) Temat: Gra 1 na 1. 

Zwróć uwagę na poprawność wykonania. 

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

 

2) Temat: Sygnalizacja sędziowska w piłce ręcznej.                                   

https://www.youtube.com/watch?v=-VSez32PEPA 

 

 

30.04.2020 r. 

BIOLOGIA 

Temat: Powtórzenie wiadomości o ptakach. 

Przypomnij sobie wiadomości dotyczące ptaków ze str. 120 – 137 w podręczniku. Następnie, 

w zeszycie odpowiedz na pytania znajdujące się w podręczniku na str. 158 – 159  od 1 – 8. 

W zeszycie zapisujesz numer pytania i poprawną odpowiedź . Zrób zdjęcie i prześlij mi celem 

sprawdzenia i ocenienia na adres : a_modzelewski@interia.pl     

Prace prześlij do 06 maja 2020 r. 

MATEMATYKA 

Kontynuacja tematu z dn.29.04.2020r. 

Temat: Równania liniowe w zadaniach tekstowych. 

(temat na 2 jednostki lekcyjne) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gNiucIsyPsU
https://www.youtube.com/watch?v=-VSez32PEPA
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JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Sprawdzian wiadomości z rozdziału 6. 

Otwórz załącznik. Rozwiąż test. Możesz rozwiązać go na podpisanej kartce z zeszytu lub 

rozwiązać go na wydruku. Poproszę o odesłanie testu mailem lub na Messengera dnia 

30.04.2020r. (czwartek) do godziny 15:00. Powodzenia! 

GODZ.WYCHOWAWCZA 

Temat: Jak się zdrowo odżywiać i prowadzić higieniczny styl życia? 

https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU 

PLASTYKA 

Temat: Znaczenie ogrodów. Ogrodowa geometria – ogród z osią. Nastrój i tajemniczość 

angielskiego ogrodu – budowla, rzeźba ukryta wśród drzew. 

1. Zapoznaj się z tematem 26. - 27. Pamiętajcie o ogrodach… (s. 104 – 109). Pod tematem 

zapisz do zeszytu, jakie wyróżniamy typy ogrodów. Podaj przykłady (pomogą Ci w tym 

również ilustracje). Króciutko scharakteryzuj każdy z nich. 

2. Praca plastyczna. Zaprojektuj makietę jednego z typów ogrodów (np. w stylu francuskim, 

angielskim czy zen). W tym celu przygotuj kawałek kartonu (formatu A3 lub większego), 

który możesz malować bądź oklejać (np. bibułą). Roślinność mogą imitować elementy z 

szarego papieru, bibuły, ale też możesz w tym celu posłużyć się mchem, bukszpanem, 

brokułami lub innymi fragmentami roślin. Warto umieścić w nim dodatkowe elementy, które 

pasują do danego typu ogrodu, np. kamienie, rzeźby z plasteliny lub elementy architektury 

(mosty z kartonu, patyków itp.) Elementy możesz łączyć klejem w sztyfcie, z pistoletu na 

gorąco czy taśmą dwustronną. Przy gotowej pracy połóż karteczkę z imieniem i nazwiskiem 

oraz typem ogrodu, którego makietę wykonałeś. Na koniec wykonaj 3 fotografie z różnych 

perspektyw. Na wykonanie pracy masz 2 tygodnie. Termin oddania: 14.05. Zdjęcia wyślij na 

e-maila: emie@poczta.fm, w temacie wpisując: „plastyka – klasa VIA - 30.04. ”  

JEZYK POLSKI 

Kontynuacja tematu z dn.29.04.2020r. 

Temat: „Dźwięki, brzdęki, komfort maleńki”. Głoski ustne i nosowe. (2 godziny lekcyjne) 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 

Majowe Święta. Kto ty jesteś?2 maja, 3 maja. 

Gra edukacyjna „Godność, wolność, niepodległość”. 

Wejdź na strony i posłuchaj: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/ 
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