
KLASA VI B 

27.04.2020 

RELIGIA 

Temat: Znaki obecności wiary. 

1. Przeczytaj opis tematu: 

Jako ludzie, w zdecydowanej większości przypadków otaczający nas świat odbieramy 

za pomocą zmysłów. To co widzimy, słyszymy, czujemy, czy odbieramy w inny 

sposób buduje nasz obraz rzeczywistości która nas otacza. Także nasza wiara, mimo iż 

jest rzeczywistością niematerialną, znajduje swoje odbicie w tym co możemy 

zobaczyć czy poczuć. Mowa tu właśnie o symbolach związanych z wiarą, które 

przypominają nam o Bożym działaniu w świecie. 

2. Przeczytaj temat nr 40 z podręcznika „Znaki obecności wiary” (str. 126-127) 

3. Wykonaj w zeszycie polecenie nr 2: Wymień znaki wiary obecne w przestrzeni 

publicznej 

 

JEZYK ANGIELSKI 

Subject: Wielkie centra handlowe – ćwiczenia w rozumieniu tekstu pisanego i słuchanego. 

Podręcznik str. 83. 

I. Wykonaj zad. 2. Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytanie z polecenia: What is 

Bartek buying from the shop? Odpowiedz: Bartek is buying … . 

II. Wykonaj zad. 3. Posłuchaj nagrania tyle razy, ile potrzebujesz, żeby zaznaczyć 

prawidłowe odpowiedzi do pytań 1-6. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

I. Przejdź do zad. 4. Przeczytaj pytania pod poleceniem. Następnie przeczytaj 

reklamę centrum handlowego i na jej podstawie,  w zeszycie, odpowiedz na 

pytania. 

II. Na pewno pamiętasz pojęcie trybu rozkazującego z rozdziału 4. Jeżeli nie, wróć do 

str. 54. Trybu rozkazującego często używa się też w reklamach. Ma to na celu 

skłonienie klienta do przyjścia np. do sklepu i zrobienia w nim zakupów. Czysty 

chwyt marketingowy. Come to our shopping mall! Przyjdź do naszego centrum 

handlowego!  

III. Wykonaj ustnie zadanie 5. Przeczytaj wyrażenia z ramki i uzupełnij nimi zdania w 

trybie rozkazującym w punktach 1-5. Wyrażenie ‘Don’t miss’ oznacza ‘Nie 

przegap’. 

WF 

Temat: Rzuty z biegu oraz wyskoku. 

 

Zwróć uwagę na poprawność wykonania. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5W1dPE111E 

https://www.youtube.com/watch?v=d5W1dPE111E


BIOLOGIA 

Temat: Powtórzenie wiadomości o rybach, płazach i gadach. 

Na str. 113-115 w podręczniku masz zamieszczone w skrócie najważniejsze informacje 

dotyczące tych organizmów. Przypomnij je sobie, następnie w zeszycie  odpowiedz na 

pytania testowe znajdujące się w podręczniku na str. 116-118 – zapisujesz numer pytania i 

podajesz prawidłową odpowiedź.  

Na ocenę, w ćwiczeniach,  wykonaj zadania ze str. 48- 51. Zrób zdjęcia i prześlij mi celem 

sprawdzenia, na adres:  e.modzelewska66@interia.pl  

Prace prześlij do 2 maja 2020 r. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat przeznaczony do realizacji na dwóch godzinach lekcyjnych tj. w poniedziałek  

i wtorek. 

Temat: „Przysłowie ci podpowie” Zdanie podrzędne podmiotowe. 

 

1. Na rozgrzewkę wykonaj zadanie 1. ze s. 176 z podręcznika do nauki o języku i ortografii. 

Zwróć uwagę, że polecenie składa się z dwóch elementów. Musisz odgadnąć powiedzenia, ale 

też wskazać w nich zd. składowe nadrzędne (zadaje pytanie) i podrzędne (odpowiada). Zapisz 

w zeszycie wg wzoru (zdanie podrzędne podkreślając lub zakreślając). 

WZÓR: 

(1)[kto?] Kto nie pracuje, (2) ten nie je. 

(1) zdanie podrzędne 

(2) zdanie nadrzędne 

 

2. Przejdź do zadania 2. ze s. 176. 

WZÓR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wykonaj w zeszycie zadanie 3. ze s. 176. 

WZÓR: 

Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi. 

 

4. Przeczytaj informację o zdaniu podrzędnym podmiotowym z ramki „Zapamiętaj! ze 

s. 177. Zwróć uwagę na wykresy. Zauważ, co należy zrobić, by nie pomylić zdania 

podmiotowego z dopełnieniowym, które pozornie są do siebie podobne. Następnie zapisz do 

zeszytu poniższą notatkę: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wykonaj zadanie 4. ze s. 177 w zeszycie. Sprawdź poprawność wykonania zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Przedstaw wybrane zdania z zadania 4. za pomocą wykresu, jak we wzorze poniżej. 

 

 

 

 

 

 

7. Wykonaj zadanie 6. ze s. 177 w podręczniku ołówkiem. Wzoruj się na przykładzie z ramki 

„Zapamiętaj!”.  

 

PRACA DOMOWA 

Wejdź dziś - 27.04. o godz. 15.00 pod link: https://forms.gle/hrPZeUsAnE5PTNcJ7  

Znajdziesz tam ćwiczeniowy test o wypowiedzeniu (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 5 maja o tej samej porze odbędzie się podobny test na ocenę. Przećwicz, a 

dowiesz się, jaki zakres materiału należy powtórzyć, jakiego typu zadań możesz się 

spodziewać, w jakim tempie musisz pracować, żeby zdążyć wykonać wszystkie zadania. W 

razie jakichkolwiek problemów kontaktuj się ze mną za pomocą Messengera lub e-malia. 

Możesz także sygnalizować problemy wychowawcy. 

 

 

 

 

https://forms.gle/hrPZeUsAnE5PTNcJ7


MATEMATYKA 
 

Temat: Rozpoznawanie i nazywanie brył. 

  

1. Przypomnijcie wiadomości dotyczące nazewnictwa brył z podręcznika z tabel ze s. 

171 i 173. 

2. Wykonajcie w zeszycie zad. 1 ze s.283, zad. 10 i 11 ze s. 285 z podręcznika. 

 

INFORMATYKA GR. 2 

Temat: Pomoc z angielskiego. 

Uczniowie pracują zgodnie z poleceniami z podręczniki str. 107-109, następnie wykonują 

zadanie 3 str. 110.  

Przed kopiowaniem tłumaczenia wykonaj zrzut ekranu. Zdjęcie prześlij na adres: 

klimarek@wp.pl. W temacie maila wpisz swoje nazwisko, imię i klasę.  

Jak wykonać zrzut ekranu znajdziesz w podręczniku w temacie 3 lub w internecie. W razie 

problemów napisz do mnie. 

 

ZAJĘCIA KREATYWNE 

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/#/ 
 

 

 

28.04.2020 

MUZYKA 

Temat: Jazz, czyli wielka improwizacja. 

Podręcznik s. 109 - 112 

Notatka do zeszytu 

Jazz to gatunek muzyczny, który powstał na początku XX wieku, na południu stanów 

Zjednoczonych w Nowym Orleania; kierunek ten łączy muzykę afrykańską, europejską i 

amerykańską (blues, ragtime i muzyka europejska). Charakteryzuje się rytmem synkopowym 

w metrum parzystym, dużym polem dla interpretacji, aranżacji oraz stosowania improwizacji. 

mailto:klimarek@wp.pl
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/#/


MATEMATYKA 

 

Temat: Obliczanie pól powierzchni i objętości wielościanów. 

 

1. Z podręcznika ze s. 150 i 152, z tabel przypomnijcie jak obliczamy pole powierzchni 

sześcianu i prostopadłościanu. 

2. Następnie z podręcznika ze s. 157 i 158 przeczytajcie jak obliczamy objętość 

sześcianu i prostopadłościanu. 

3. Rozwiążcie w zeszycie zad. 5 ze s. 284. 

 

JĘZYK POLSKI 

I lekcja:  

Kontynuacja tematu z poniedziałku. 

 

II lekcja: 

Ten temat jest przeznaczony do realizacji także w czwartek. 

Temat: „Jest taki, że aż dech zapiera…” Zdanie podrzędne orzecznikowe. 

 

1. Wykonaj zadanie 1. ze s. 178. Postaraj się samodzielnie dokończyć zdania. Zapisz je w 

zeszycie. 

WZÓR: 

Zachód słońca był taki, że zapierało dech w piersiach. 

Oaza na pustyni jest tym, co pozwala karawanom przeżyć. 

Astronom jest tym, kto obserwuje gwiazdy. 

 

2. Przeczytaj polecenie 2. ze s. 178. Prześledź poprawne rozwiązanie poniżej. Zapisz w 

zeszycie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominam, jak jest skonstruowane orzeczenie imienne – składa się z dwóch części: 

łącznika (forma czasowników: być, stać się, zostać) i orzecznika (np. rzeczownika, zaimka 

rzeczownego, przymiotnika, zaimka przymiotnego itd.), np.: Była nauczycielką. Stali się 

sławni. Zostało przerwane. 

 

 



3. Wykonaj w zeszycie zad. 3. i 4. ze s. 178. Sprawdź się z poniższym wzorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Przeczytaj informacje z ramki „Zapamiętaj!” ze s. 179. Zwróć uwagę na część, w 

której jest mowa o tym, jak odróżnić zdanie orzecznikowe od przydawkowego. Zapisz 

notatkę: 

5. Postaraj się wykonać samodzielnie zadania: 5,. 6., 8. ze s. 179. Po wykonaniu sprawdź    

poprawność z poniższym wzorem i skoryguj ewentualne błędy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Do wybranych dwóch zdań (z zad. 5., 6., 8.) narysuj wykres. 

 

PRACA DOMOWA 

Powtórz wiadomości o wypowiedzeniach (zakres tematyczny znajdziesz na s. 180-181 

podręcznika) i przygotuj się do testu (wt. - 5 maja). 

 



JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Pisanie reklamy dla centrum handlowego. 

Dziś postarasz się wykonać reklamę centrum handlowego (wymyślonego lub istniejącego w 

rzeczywistości.) Wróć do reklamy z zad. 4. Przypomnij sobie jego treść. Przeanalizuj jakie 

informacje są tam zawarte. Spójrz na stronę graficzną tej reklamy.  

I. Przejdź do zad. 6. Zaplanuj reklamę centrum handlowego. W tym celu wykonaj 

notatki w zeszycie według kolejnych punktów:  

 

 

Nazwa centrum. 

Liczba sklepów. 

Inne miejsca w centrum. 

Godziny otwarcia. 

Kierunek / sposób transportu / 

parkowanie.  

 

II. Teraz zaprojektuj swoją reklamę. Zastanów się nad jej wyglądem i treścią. 

Korzystaj z przykładu w zad. 4. Stosuj tryb rozkazujący. Swoja reklamę wykonaj 

w zeszycie lub na oddzielnej kartce. Zrób zdjęcie i prześlij mi do oceny do dnia 

30.04.  

 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

Nadal udzielam pomocy i konsultacji na temat zdalnego nauczania. W razie pojawiających się  

problemów, pytań, niezrozumienia treści proszę o kontaktowanie się ze mną na bieżąco. 

 

TECHNIKA 

Temat:  Nowoczesny sprzęt na co dzień. 

1. Nowoczesne urządzenia w domu. 

2. Sprzęt elektroniczny wokół nas – zasady działania i obsługa - urządzenia audio-wideo,  

urządzenia  audiowizualne. 

 

W wielu codziennych sytuacjach są wykorzystywane nowoczesne urządzenia, za pomocą 

których można nagrywać, przetwarzać lub odtwarzać obraz i dźwięk. Noszą one wspólną 

nazwę: sprzęt audio-wideo (,,audio’’ oznacza, że urządzenie jest przeznaczone do obróbki 

dźwięku, natomiast ,,wideo’’ – obrazu.) Sprzęt audiowizualny może służyć jako narzędzie 

pracy, a także do celów rozrywkowych. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zapoznaj się:  przeczytaj i obejrzyj prezentacje : (kliknij Ctrl+ kliknięcie w łącze): 

 

- urządzenia techniczne w domu 

- https://prezi.com/9hhrv-n-vzar/nowoczesny-sprzet-na-codzien/ 

- https://prezi.com/2s1lxdhnlsq1/nowoczesne-urzadzenia-techniki-komputerowej/ 

 

ZADANIE DO WYKONANIA  

Zapoznaj się z tematem lekcji: podręcznik str. 235-237, powyższa notatka, udostępnione 

materiały – źródła internetowe.  

 

W zeszycie przedmiotowym: zapisz temat lekcji, sporządź notatkę (możesz wykorzystać  

powyższą notatkę sporządzoną przeze mnie – możesz ją wydrukować i wkleić).  

 

http://sp4.ckj.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/urzadzenia_techniczne.pdf
https://prezi.com/9hhrv-n-vzar/nowoczesny-sprzet-na-codzien/
https://prezi.com/2s1lxdhnlsq1/nowoczesne-urzadzenia-techniki-komputerowej/


Praca domowa :  praca na ocenę !!! 

 

Wykonaj  zadania:  

1. Odszukaj w różnych źródłach informacje o tym, jakie nowoczesne funkcje mogą 

mieć:  pralki, zmywarki , żelazka  (podręcznik, prezentowane na zajęciach  informacje 

i z innych źródeł internetowych).  

2. Przygotuj  prezentację lub referat na temat budowy, działania, funkcji  i obsługi   

jednego wybranego urządzenia gospodarstwa domowego lub wybranego sprzętu 

elektronicznego (jeżeli dobierzecie się zdalnie w zespoły 2 lub 3 osobowe,  to zadanie 

to, może być pracą zespołową). 

 

Prześlij do oceny  wykonane zadanie.  Możesz zapisać je w edytorze tekstu i wysłać jako plik 

tekstowy, lub sfotografować pracę z zeszytu i wysłać jako załącznik (zadanie 2 - może być 

prezentacją w załączniku)  pod adres e-mail :  technika.rajgrod@gmail.com     

Jako temat podaj: ,, klasa VI .   Swoje imię i nazwisko ‘’.  

 

Pracę należy przesłać :  

ZADANIE  1 przesyłamy do 04.05.2020r. (poniedziałek). 

ZADANIE 2 przesyłamy do 11.05.2020r. ( poniedziałek) 

 

W razie jakichkolwiek pytań, problemów proszę kontaktować się ze mną przez w/w adres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:technika.rajgrod@gmail.com

