
KLASA VI B 

1.04.2020 

WF 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Zapraszam wszystkich do wspólnych ćwiczeń. 

1. Wykonaj przez 10 min. ćwiczenia ogólnorozwojowe, które poznałeś/aś do tej pory na 

lekcjach wychowania fizycznego.  

Pamiętaj aby ćwiczyć systematycznie oraz zachować odpowiednią ilość powtórzeń, np. 10 

razy 

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

 

MATEMATYKA 

Temat: Pole równoległoboku i rombu - wprowadzenie. 

 

1.Wchodzicie na stronę internetową gov.pl zdalne lekcje 

2.Wybieracie KL.6 matematyka Lekcja3 lekcja z e-podręcznika 

3.Wykonajcie ćwiczenia. 

4.W zeszycie zapiszcie ćwiczenie 5. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Uwaga. Temat przeznaczony jest do realizacji na dwóch lekcjach tj. środa i czwartek. 

Podziel jego realizację na dwa dni.  

 

Subject: Zakupy – nazwy sklepów.  

Podręcznik str. 75.  

I. W zadaniu pierwszym przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym sklepy. 

Przeczytaj ich nazwy z tabelki. Dopasuj je do ilustracji i zapisz w zeszycie pod 

tematem. Uwaga! Cztery nazwy nie pasują do żadnego obrazka. Które? Posłuchaj 

nagrania i powtórz nazwy kilka razy dla utrwalenia. 

1 hairdresser’s – zakłąd fryzjerski 

2 greengrocer’s – warzywniak 

3 baker’s – sklep piekarniczy 

4 electrical store – sklep AGD i RTV 

5 florist’s – kwiaciarnia 

6 shoe shop – sklep obuwniczy 

7 bookshop – księgarnia 

8  travel agent’s – biuro podróży 

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


9 butcher’s – sklep mięsny 

10 chemist’s – apteka 

11 newsagent’s – kiosk 

12 clothes shop – sklep odzieżowy 

 

There isn’t a bank, post office, sports shop and a supermarket in the picture.  
(Nie ma banku, poczty, sklepu sportowego i supermarketu na obrazku.) 
 

II. Zadanie drugie wykonaj ustnie. Zastanów się i powiedz na głos gdzie poszedłbyś 

żeby … : 
 

1 choose a holiday? – wybrać wakacje? 

2 buy vegetables? – kupić warzywa? 

3 buy a pair of boots? – kupić parę butów? 

4 buy a CD player? – kupić odtwarzacz CD? 

5 buy meat? – kupić mięso? 

6 buy flowers? – kupić kwiaty? 

7 have your hair cut? – ściąć włosy? 

8 buy medicine? – kupić lekarstwo? 
  
Powiedz na przykład: 
 

1 I will go to travel agent’s to choose holidays.  
(Poszedłbym do biura podróży żeby wybrać wakacje.) 

 

III. W zadaniu trzecim posłuchaj nagrania. W jakim sklepie są te osoby? Powiedz na 

głos. Dopiero później sprawdź swoje odpowiedzi. Są one na końcu tematu. 
 

IV. W zadaniu czwarty posłuchaj nagrania ponownie. Co osoby chcą kupić w tych 

sklepach? Powiedz na głos. Dopiero później sprawdź swoje odpowiedzi.  
 

Powiedz:  
 

1 She goes to the baker’s to for some bread.  
(Ona idzie do piekarni żeby kupić chleb.) 

 

V. W zadaniu piątym napisz pięć nazw sklepów i po jednym artykule, który można w 

nim kupić. Na przykład: 
 

1 the electrical store – fridge  

… 
 

VI.   Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 4 str. 32 w zeszycie ćwiczeń.  

Odpowiedzi: 

ex. 3 

1 baker’s, 2 newsagent’s, 3 shoe shop, 4 post office 

ex. 4 

2 magazine called ‘The match of a day’, 3 pair of football shoes, 4 stamp for a letter (znaczek 

na list) 

 



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, i5 str.73 i 74. 

 

2.04.2020  

 

INFORMATYKA GR. 1 

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. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Pole równoległoboku i rombu. 

 

1.Wchodzicie na stronę internetową gov.pl zdalne lekcje 

2.Wybieracie Kl.6 matematyka Lekcja3 (druga) Lekcja z e-podręcznika 

3.Wykanajcie ćwiczenia. 

4.W zeszycie narysujcie dowolny równoległobok i romb, zaznaczcie ich wysokości oraz 

zapiszcie wzory na pola tych figur. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BF_CBwGtc9Y
https://studio.code.org/


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):  

 

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. 

 

JEZYK POLSKI 

Temat z 31.03.2020 r. (przewidziany na 2 godziny lekcyjne)  

 

HISTORIA 

Temat: Republika Francuska /temat podzielony na dwie jednostki lekcyjne/. 

Podręcznik str.190. 

 

Zapamiętaj: 

 

W 1792 r. Ludwik XVI został oskarżony o spisek przeciwko władzom rewolucyjnym i 

uwięziony. Parlament  zlikwidował monarchie, wprowadził we Francji republikę, a króla 

Ludwika XVI wraz Marią Antoniną skazał na śmierć. Wyrok wykonano 21 stycznia 1793 

roku. Egzekucja wywołała wielkie poruszenie w Europie. Także w samej Francji wybuchały 

bunty skierowane przeciwko ewolucyjnym władzom, w obronie monarchii i Kościoła. 

 

 W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

 

- republika - państwo, w którym władzę sprawuje osoba lub grupa osób wybrana na określony 

czas przez obywateli w głosowaniu, 

 



- gilotyna  -urządzenie do ścinania głów osób skazanych na śmierć, skonstruowane przez 

francuskiego chirurga Josepha Guillotina, 

 

- radykalizm - postawa dążąca do przeprowadzenie głębokich zmian w życiu społecznym i 

politycznym nawet z wykorzystaniem drastycznych metod, 

 

- 1792 r.- obalenie monarchii i ustanowienie republiki we Francji, 

 

- 1793 r.- egzekucja Ludwika XVI. 

 

W zeszycie przedmiotowym odpowiedz na pytanie: 

 

Dlaczego Ludwik XVI został odsunięty od władzy? 

 

3.04.2020 

MATEMATYKA 

Temat: Pole równoległoboku i rombu-powtórzenie. 

 

1.Wchodzicie na stronę internetową gov.pl zdalne lekcje 

2.Wybieracie Kl.6 matematyka Lekcja4.Materiał dodatkowy1 

3.Sprawdzacie swoją wiedzę i umiejętności wykonując osiem zadań umieszczonych w 

materiale dodatkowym 
 
 

HISTORIA 

Temat: Rządy jakobinów. 

 

Podręcznik  str.191-192. 

 

Zapamiętaj: 

 

W latach 1793-1794 we Francji rządziło stronnictwo jakobinów. Jego przywódcą był 

Maksymilian Robespierre. Jakobini  wprowadzili rządy oparte na terrorze. Polegały one na 

karaniu śmiercią wszystkich, którzy zostali uznani za wrogów rewolucji. Gilotyna pracowała 

bez ustanku. W krótkim czasie / około miesiąca/ stracono ponad 1300 osób. W okresie 

Wielkiego Terroru zgilotynowano 14 tysięcy wrogów rewolucji. 

Wkrótce nawet współpracownicy Robespierra poczuli się zagrożeni i zorganizowali 

przeciwko niemu opozycję. Robespierr i jego stronnicy zostali aresztowani 27.07.1794r. a 

dwa dni później straceni. 

Po obaleniu rządów jakobinów władzę we Francji sprawował pięcioosobowy dyrektoriat. 

Zachował on podstawowe zdobycze rewolucji, takie jak :republikański system rządów, 

równość ludzi wobec prawa, a także wolności i prawa obywatelskie. 
 

Na podstawie tekstu w podręczniku wyjaśnij pojęcia w zeszycie: 

 

- jakobini -  

- terror -  

- dyrektoriat -  

- Wielki Terror- 

- wykonaj polecenie 3 str.193. 



JĘZYK POLSKI 
 

PIĄTEK, 3 KWIETNIA 2020 R. (2h lekcyjne) 

Temat: „Na początku było słowo…”. Stary Testament „Księga Rodzaju” (fragment) 

 

1. Wysłuchaj fragmentu kompozycji Josepha Haydna „Stworzenie świata”, wchodząc w 

poniższy link: https://www.youtube.com/watch?v=EQAlgs2DcsI 

Jakie budzi w Tobie emocje? 

 

2. Wypisz słowa bliskoznaczne do czasownika „stworzyć”. 

stworzyć = uformować, wykreować, uczynić, ukształtować; 

 

3. Wyjaśnij znaczenie poniższych stałych połączeń bądź związków frazeologicznych: 

- stworzyć arcydzieło -  

- stworzyć dobrą atmosferę -  

- stworzyć coś z niczego -  

- taki, jak go Pan Bóg stworzył - 

 

4. Odczytaj na głos tekst z podręcznika ze s. 161 – 162. 

 

5. Postaraj się określić od czego Bóg zaczął stwarzanie świata. Przeanalizuj i przepisz 

poniższą notatkę, która wyjaśni Ci symboliczne znaczenie światła i ciemności. 

ODDZIELIŁ ŚWIATŁO OD CIEMNOŚCI 

 

światło – symbol dobra, wieczności, duszy, życia, świętości, mocy twórczej, nieba; 

ciemność – symbol zła, grzechu, śmierci, tajemnicy, znikomości ludzkiej wiedzy; 

 

6. Wykonaj zadanie 2 ze s. 163 z podręcznika. Podziel akt stworzenia na siedem dni, 

każdego dnia wpisz, co Bóg stworzył i umieść symboliczny rysunek kolejnego etapu boskiej 

kreacji. Całość może zająć 1-2 strony zeszytu. Pracę wykonaj kredkami. 

 

7. Przyjrzyj się ilustracji ze s. 163 w podręczniku i powiedz, który dzień przedstawił artysta. 

 

8. Zauważ, co każdym razem poprzedzało akt boskiej kreacji. 

https://www.youtube.com/watch?v=EQAlgs2DcsI


NOTATKA: 

Wtedy Bóg rzekł: „Niechaj się stanie światłość”. I stała się światłość. (…) Potem Bóg rzekł: 

„Niechaj się zaroją wody od istot żywych…”. Działania Boga poprzedzało Jego słowo, 

dokonywał aktu kreacji – wypowiadając nazwy stwarzanych bytów. 

 

9. Zastanów się, skąd wiadomo, ile dni Bóg stwarzał świat? Zwróć uwagę na symboliczność 

całego procesu. 

 

NOTATKA: 

10. Dlaczego człowiek został stworzony jako ostatni byt?NOTATKA: 

Człowiek – jako byt najdoskonalszy – był zwieńczeniem Boskiego planu, dlatego pojawił 

się na samym końcu aktu kreacji. Został wyróżniony – Bóg uczynił go na swój obraz i 

postawił ponad innymi stworzeniami, potwierdzając tym jego godność, wartość i 

niepowtarzalność. 

 

11. Jakie było dzieło Stwórcy? 

NOTATKA: 

I widział Bóg, że były dobre. 

(…) A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. 

Świat stworzony przez Boga jest: dobry, doskonały, piękny, uporządkowany, harmonijny, 

różnorodny, bogaty. 

 

12. Jakie zauważasz podobieństwa i różnice mitologicznego i biblijnego opisu stworzenia? 

NOTATKA: 

PODOBIEŃSTWA: 

Według biblijnego i mitologicznego opisu stworzenia świata 

- początkiem istnienia były chaos i bezład; 

- ziemia była płaskim dyskiem, a niebo – zawieszonym nad nim sklepieniem; 



- człowiek został stworzony przez istotę boską, która tchnęła w niego życie. 

RÓŻNICE: 

w mitologii w Biblii 

wielu bogów (politeizm) jeden Bóg (monoteizm) 

niedoskonałość bogów doskonałość Stwórcy 

bogowie utożsamiani z siłami przyrody Bóg – stworzyciel świata, jest ponad nim 

 

13. Zapoznaj się z poniższą zasadą ortograficzną i zapisz ją do zeszytu. 

bóg – w religiach politeistycznych (np. W mitologii greckiej występuje wielu bogów.) 

Bóg – w religiach monoteistycznych (np. Świat został stworzony przez Boga.) 

 

PRACA DOMOWA 

Naucz się opowiadać o powstaniu świata wg opisu z Księgi Rodzaju. W tym celu skorzystaj z 

tekstu ze s. 161 – 162 oraz wykonanej przez siebie ilustracji kolejnych dni stworzenia. Pracę z 

zadania 2 ze s. 163 sfotografuj i prześlij jako załącznik do 5. 04. do oceny pod adres e-mail: 

emie@poczta.fm. Jako temat e-maila podaj: „język polski klasa VIB – 3. 04.”. Pamiętaj o 

umieszczeniu na pracy swojego imienia i nazwiska! 

 

WF 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Zapraszam wszystkich do wspólnych ćwiczeń. 

1. Wykonaj przez 10 min. ćwiczenia ogólnorozwojowe, które poznałeś/aś do tej pory na 

lekcjach wychowania fizycznego.  

Pamiętaj aby ćwiczyć systematycznie oraz zachować odpowiednią ilość powtórzeń, np. 10 

razy 

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

 

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. 

mailto:emie@poczta.fm
https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I


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 (3. 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 VIB – 20.03., 27.03.” lub wyślij zdjęcia z takim samym opisem w 

wiadomości na Messengerze na moje konto osobiste. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Dm2v0JpAIo
https://www.youtube.com/watch?v=dgWcLIbH7qQ&t=14s
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https://www.youtube.com/watch?v=xyZ8PP892ng
https://www.youtube.com/watch?v=dB4o4p8cN_0
https://www.youtube.com/watch?v=wJA2mSHdgWM
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