
KLASA VIA 

1.04.2020 r. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Culture Steps – Hollywood. 

Podręcznik str.72 

 Pracujemy z tekstem kulturowym na temat Hollywoodu. Przeczytaj trzy krótkie teksty i połącz je 

ze zdjęciami. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Zadanie 2 str.72 

Wykonaj quiz. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie martw się. W poniższym linku znajdziesz nagranie 

2.27, odtwórz go i sprawdź swoje odpowiedzi. 

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

Możesz też odtworzyć nagranie z płyty CD. 

Odsłuchaj nagranie tyle razy ile zechcesz, aby utrwalić wymowę. 

Na koniec przeczytaj na głos pytania z quizu.  

 

MATEMATYKA 

Temat: Konstrukcje geometryczne – ćwiczenia. 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 5, 6, i 7 oraz „Co było na lekcji” str.106 – 107. 

 

GEOGRAFIA 

Temat: Energetyka w Europie. 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym poniższe informacje. 

1. Źródła energii elektrycznej dzielą się na: odnawialne i nieodnawialne. 

2. Wśród źródeł odnawialnych wyróżniamy: (wymień je na podstawie podręcznika str.115 

lub filmu, do którego link zamieszczono poniżej). 

3. Do źródeł nieodnawialnych należą: (wymień je na podstawie podręcznika str.115 lub 

filmu). 

4. Rodzaje elektrowni: cieplne, wodne, wiatrowe, geotermalne, słoneczne, jądrowe. 

5. Struktura produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy. 

Przeczytaj uważnie treść tematu: Energetyka w Europie w podręczniku na str. 114-119. 

Lekcja na temat energetyki w Europie na   https://www.youtube.com/watch?v=BF_CBwGtc9Y 

Zwróć uwagę, że w różnych krajach Europy wykorzystywane są różne źródła energii, w  związku 

z czym istnieją różne typy elektrowni (str.116-117 podręcznik). W Polsce ok. 86% energii jest 

wywarzana w elektrowniach cieplnych, które wykorzystują węgiel kamienny i brunatny. 

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zad. 1, 2, 3, i 5 str.73 i74. 

 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
https://www.youtube.com/watch?v=BF_CBwGtc9Y


HISTORIA 

Temat: Deklaracja praw człowieka i obywatela. 

/ podręcznik str.187-188/ 

 Zwróć uwagę na : 

- jakie prawa zagwarantowała Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, 

- jak zmienił się ustrój Francji po wybuchu rewolucji i uchwaleniu konstytucji, 

1. Na podstawie tekstu z podręcznika oraz słowniczka , wyjaśnij w zeszycie przedmiotowym 

pojęcia: 

- konstytucja 

- monarchia konstytucyjna 

2. Na podstawie tekstu źródłowego str.187 w podręczniku, wymień prawa , które zdaniem autorów 

deklaracji przysługują wszystkim ludziom. 

      

JĘZYK POLSKI 

Temat: Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawą a snem. (2 godziny lekcyjne) 

Na początku uczniowie czytają wiersz (podręcznik „Literatura i kultura” s.200). 

Analizują zadania pod tekstem. Do zeszytu wpisują rozwiązania zad.1, 4, 6  i 7 ze str. 200-201. 

Zad.1 

I zwrotka: Oczekiwanie na słońce. 

II zwrotka: Diabelskie harce na dachu. 

III zwrotka: Skarb rynny. 

IV zwrotka: Pierwsze trawki. 

Zad.4 

czerniejąca dziura – otwór rynny 

lodowy spód buta – oblodzenie rynny 

najbielsze szaty – płatki kwiatów 

życie zakończył – stopniał 

sypią się monety – wylatują kryształki lodu 

Zad. 7  

Epitety 

np. „cieniutkie, czarne widełki sadu”, „najbielszych szatach” 

Następnie uczniowie zapisują do zeszytów wyjaśnienie pojęcia obraz poetycki (podręcznik s.201) i 

wykonują ilustrację do wiersza. 

 



 

W-F 

Klasa VIa: 1, 3 IV 

Gimnastyka korekcyjna: https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I  

Ćwiczenia wykonuj poprawnie i systematycznie (co najmniej 2 razy w tygodniu)! 

 

2.04.2020r. 

BIOLOGIA 

Temat: Przystosowania ptaków do lotu. 

W dalszym ciągu mamy temat z podręcznika ze str.120-126. Skupiamy się na wyszukaniu cech , 

które umożliwiają ptakom lot. 

Proszę wypisać do zeszytu te  cechy budowy zewnętrznej i wewnętrznej, które umożliwiają 

ptakom lot. W zeszycie ćwiczeń na str.52 – 53 znajdują się zadania , które dotyczą budowy 

ptaków oraz przystosowania do lotu – postaraj się je wykonać. 

MATEMATYKA 

Przechodzimy już do ostatniego działu „Co wiem i umiem?”, w którym będziemy powtarzać        i 

utrwalać swoje wiadomości. Zaczynamy od liczb i działań. 

W celu przypomnienia wiadomości na dziś i jutro wykorzystaj materiały na platformie 

epodreczniki z tematów: „Przypomnienie wiadomości o ułamkach.”, „Zapisywanie                                    

i odczytywanie liczb w systemie rzymskim.”, „Dodawanie liczb całkowitych.”,                                                   

„ Odejmowanie liczb całkowitych.” i „Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.” 

 

Temat: Liczby całkowite. 

Proszę w zeszycie wykonać zadania 1 – 4 str.265.                                                                                                 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Revision – powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. 

Podręcznik str. 73 

Zad. 1  

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Zad.2  

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Połącz wyrazy z jednej ramki z wyrazami z drugiej, aby powstały wyrażenia. Masz podane te 

wyrazy na stronie 65 w zadaniu 5 i 6 . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I


Zad.3 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Użyj must lub mustn’t oraz czasowniki z ramki, aby uzupełnić zdania. 

Zad.4 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Utwórz przysłówki od podanych przymiotników. Regułę znajdziesz na stronie 66 w zad. 4 

Zad.5  

Wykonaj ustnie. 

Połącz zdania, a następnie wybierz should lub shouldn’t. 

Zad. 6 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Przeczytaj dialog i wybierz właściwą formę. Nie musisz odsłuchiwać nagrania. Aby sprawdzić czy 

dobrze wykonałeś zadanie, zrób zdjęcie i wyślij mi je na Messengera. 

Co oznacza have to? Musieć. Don’t have to  - nie musieć. Czyli osoba w dialogu musi coś zrobić, 

albo nie musi. Przeczytaj dialog ze zrozumieniem, a na pewno Twoje wybory będą właściwe. 

Dla chętnych ćwiczenia do wykonania!!!! Strona 30 i 31. Wszystkie nagrania znajdziesz w 

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

Pod nazwą Steps Plus dla klasy VI. Audio do materiałów ćwiczeniowych 

 

GODZ.WYCHOWAWCZA 

Temat : Techniki relaksacji. 

https://www.youtube.com/watch?v=DAxYabx1ELQ 

 

PLASTYKA 

Temat: Ozdoba wielkanocna – technika dowolna. 

 

1. Wykonaj dowolną ozdobę wielkanocną. Poniżej znajdziesz linki z inspiracjami. Może to być 

jedna z poniższych prac lub coś zupełnie innego, samodzielnie wymyślonego. Ważne, abyś 

dokumentował fotografiami etapy wykonania swojej pracy (żeby uwiarygodnić samodzielność 

wykonania ozdoby), a na koniec wykonał zdjęcie finałowe swojego dzieła i przesłał je wg 

instrukcji zamieszczonej niżej do dnia 15 kwietnia 2020 r. Na wykonanie pracy masz dwa 

tygodnie. Czym bardziej skomplikowana technika, staranne wykonanie itp., tym lepszą możesz 

zdobyć ocenę. 

 

 

 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/students/stepsplus/audio/steps_plus_vi_pb_audio.zip
https://www.youtube.com/watch?v=DAxYabx1ELQ


INSPIRACJE: 

 

Pisanka: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Dm2v0JpAIo 

https://www.youtube.com/watch?v=dgWcLIbH7qQ&t=14s 

https://www.youtube.com/watch?v=kdVkZjFbK2M 

https://www.youtube.com/watch?v=PAazARKN4es 

https://www.youtube.com/watch?v=xyZ8PP892ng 

https://www.youtube.com/watch?v=dB4o4p8cN_0 

https://www.youtube.com/watch?v=wJA2mSHdgWM 

https://www.youtube.com/watch?v=kPsUq9syrEE 

https://www.youtube.com/watch?v=w01F4gvTQno 

Baranek: 

https://www.youtube.com/watch?v=P-6HhB5Qw8g 

Kurczak i zajączek: 

https://www.youtube.com/watch?v=4kuyRHQCuhc  

Stroik wielkanocny: 

https://www.youtube.com/watch?v=UAyenv-DaOo&list=PL_xzlTsDJg3oPagu-

DKl2uDwNzUe29QX8 

 

UWAGA! Dziś (2. 04.) mija ostateczny termin oddania do oceny prac plastycznych sprzed 

tygodnia (ozdobiony przedmiot użytkowy) i sprzed dwóch tygodni (projekt kolorowanki 

antystresowej). W tym celu wykonaj następujące czynności: 

- połóż prace w dobrze oświetlonym miejscu, 

- zrób im zdjęcie, 

- możesz dwa lub trzy, z różnych stron (najlepiej byś Ty także był widoczny na jednej z fotografii 

– poproś o pomoc w wykonaniu takiej fotografii rodzica; ostatecznie umieść pod pracą duży 

podpis z imieniem i nazwiskiem), 

- wyślij e-maila pod adres: emie@poczta.fm, załączając fotografie i wpisując w temacie e-maila: 

„plastyka klasa VIA – 19.03., 26.03.” lub wyślij zdjęcia z takim samym opisem w wiadomości 

na Messengerze na moje konto osobiste. 
 

JĘZYK POLSKI 

Temat z 01.04.2020r.  Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawą a snem. (2 godziny lekcyjne) 

 

 

3.04.2020 r. 

INFORMATYKA GR.2 

Temat: Artysta: Zmienne 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/  

Po wejściu na stronę wybierają kurs 4, następnie lekcję 6. Artysta: Zmienne i wykonują zadania od 

1 do 16. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku angielskim). Film jest 

cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Zainteresowani uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Dm2v0JpAIo
https://www.youtube.com/watch?v=dgWcLIbH7qQ&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=kdVkZjFbK2M
https://www.youtube.com/watch?v=PAazARKN4es
https://www.youtube.com/watch?v=xyZ8PP892ng
https://www.youtube.com/watch?v=dB4o4p8cN_0
https://www.youtube.com/watch?v=wJA2mSHdgWM
https://www.youtube.com/watch?v=kPsUq9syrEE
https://www.youtube.com/watch?v=w01F4gvTQno
https://www.youtube.com/watch?v=P-6HhB5Qw8g
https://www.youtube.com/watch?v=4kuyRHQCuhc
https://www.youtube.com/watch?v=UAyenv-DaOo&list=PL_xzlTsDJg3oPagu-DKl2uDwNzUe29QX8
https://www.youtube.com/watch?v=UAyenv-DaOo&list=PL_xzlTsDJg3oPagu-DKl2uDwNzUe29QX8
mailto:emie@poczta.fm
https://studio.code.org/


JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Nazwy sklepów. 

Podręcznik str. 75 

Zad.1  

Połącz nazwy sklepów z obrazkami. 

Przepisz nazwy do zeszytu i przetłumacz. 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl wejdź w link i 

znajdź nagranie 2.31.Słuchaj i powtarzaj. Wykonaj czynność kilkakrotnie. Możesz 

odtworzyć też płytkę CD, dołączoną do podręcznika. 

Zad.2 – w zeszycie 

Where do you go to….gdzie pójdziesz , aby…… 

Do jakiego sklepu lub punktu usługowego wybierzesz się? Napisz w zeszycie nazwy sklepów w 

punktach 1-8. 

Zad. 5 – w zeszycie 

Zrób listę zakupów wg przykładu. Wybierasz się do pięciu różnych sklepów i masz do kupienia  w 

każdym z nich 5 rzeczy. 

Zeszyt ćwiczeń str. 32 

Wykonaj zad.1, 2,4 zgodnie z poleceniami. 

 

W-F 

Klasa VIa: 1, 3 IV 

Gimnastyka korekcyjna: https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I  

Ćwiczenia wykonuj poprawnie i systematycznie (co najmniej 2 razy w tygodniu)! 

 

RELIGIA 

Temat: Wielki Tydzień c. d. 

Najważniejszym wydarzeniem dla wszystkich chrześcijan jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Liturgia Paschalna upamiętniająca to wydarzenie, sprawowana w Wielką Sobotę po zachodzie 

słońca, jest najpiękniejszą i najbardziej uroczystą liturgią w całym roku liturgicznym. Jej 4 

elementy: liturgia świtała, liturgia słowa, liturgia chrzcielna oraz liturgia Eucharystyczna 

podkreślają pełnię dzieła odkupienia dokonanego w Panu Jezusie, ukazuje przejście ze śmierci do 

życia, z niewoli do wolności, z mroku do światła. 

Jest to dla wszystkich wierzących moment radości i zwycięstwa, dlatego zazwyczaj liturgię tę 

kończy procesja wokół kościoła mająca być wyrazem dumy chrześcijan z przynależności do 

Chrystusa – zwycięzcy śmierci.  

Przeczytaj fragment Ewangelii wg św. Marka mówiący o zmartwychwstaniu (Mk 16, 1-8):  

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I


 

1 Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby 

pójść namaścić Jezusa. 2 Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy 

słońce wzeszło. 3 A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» 4 Gdy 

jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. 5 Weszły więc do 

grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się 

przestraszyły. 6 Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, 

ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. 7 Lecz idźcie, powiedzcie 

Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam 

powiedział». 8 One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu 

też nic nie oznajmiły, bo się bały. 

 

W zeszycie zapisz w kilku zdaniach jak czuły się kobiety przychodzące do grobu. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Ułamki zwykłe. 

Proszę o wykonanie kolejnych zadań z podręcznika tzn. 5 – 8 str. 265-266.  

Rozwiązanie zadań 1 - 5 proszę odesłać mi na adres e-mail: danuta.raj.1613@gmail.com 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Oryginalne obrazy malarza oryginała. (2 godziny lekcyjne) 

Na początku uczniowie czytają tekst z podręcznika „Literatura i kultura” s. 202-206. 

Wykonują pisemnie w zeszytach zad. 1 ze s.206 

Daty, które należy umieścić: 1562, (po 12 latach – 1574), 1591. Na podstawie tekstu wpisują 

wydarzenia. 

 

 

 

Następnie uczniowie zapisują wyrazy bliskoznaczne i antonimy do słowa oryginalny. 

oryginalny zwyczajny  

dziwaczny, ekscentryczny, ekstrawagancki, 

niekonwencjonalny, nietypowy, niezwykły, 

niepowtarzalny, nieprzeciętny, 

nieschematyczny, niestereotypowy, 

nieszablonowy, kreatywny, pomysłowy, 

twórczy 

normalny, oklepany, pospolity, banalny, 

nieskomplikowany, prosty, przeciętny, 

stereotypowy, szablonowy, typowy, zwykły, 

nieciekawy, tradycyjny 

 

Uczniowie wykonują w zeszytach zad.2 ze str. 206 



Wyrazy oceniające: 

 „Z ogromnym rozmachem i fantazją urządzał najrozmaitsze uroczystości”; 

 „Wyobraźni nigdy mu nie brakowało”; 

 „Zima wręcz paskudna, odpychająca – jakiś staruch obrzydliwy”. 

Negatywne emocje; 

 „Arcimboldo kpił ze wszystkiego i ze wszystkich”; 

 „Stanowi kompozycję daleką od zachwytu […] i nic uroczego, pociągającego w niej nie 

ma”; 

 „ukazuje durnia, nie władcę”. 

Stanowisko autorki: 

Patrzy na obrazy z dystansem, uważa je za ciekawe, ale także ocenia je jako wyraz kpiny artysty; 

według niej wspomniane portrety są brzydkie, wręcz szkaradne; dziwi się, że zyskały aprobatę 

cesarza. 

Uczniowie zapisują do zeszytu wyjaśnienie pojęcia zgrubienia (s.207). 


