
KLASA VI B 

4.05.2020 r. 

RELIGIA 

Temat: Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. 

1. Przeczytaj opis lekcji. 

Każdy człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Dlatego 

też celem naszego życia jest spotkanie z Nim w wieczności – w Królestwie 

Niebieskim. Potrzebujemy jednak konkretnego wzorca do naśladowania. Dlatego Bóg 

stał się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa, który jest dla nas wzorem  

i fundamentem życia. Nasza troska o zbawienie powinna opierać się przede wszystkim 

na szukaniu łączności z Bogiem i budowaniu naszego życia na Chrystusie. 

2. Odszukaj w Ewangelii wg św. Mateusza fragment mówiący o domu na skale (Mt 

7,24-27). Znajdziesz go w Piśmie Świętym w domu, w internecie lub w podręczniku 

na str. 130). 

3. Zapisz w zeszycie co oznacza „budować na skale”. 

 

JEZYK ANGIELSKI 

Subject: Historia Harrodsa. 

Podręcznik str. 84.  

Dziś obejrzysz film i przeczytasz tekst o jednym z najbardziej znanych centrów handlowych 

na świecie – Harrods – znajdującym się w Londynie. Harrods jest symbolem luksusu, 

przepychu, wyrafinowanego smaku i gustu, produktów najwyższej jakości pochodzących  

z całego świata i … kosmicznie wysokich cen. Na początku obejrzyj nagranie z podróży po 

wnętrzu tego gigantycznego domu towarowego. 

https://www.youtube.com/watch?v=gnYfMLwNEw8 

I. Przejdź do zad. 1. Posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst. Co stało się w latach  

1834, 1845, 1969, 2007? 

Trudniejsze słowa: 

- started a small shop – otworzył mały sklep 

- sold – sprzedał 

- moved – przeniósł 

- members of royal family – członkowie rodziny królewskiej 

- lion cub – lwiątko 

- protect from thieves – chronić przed złodziejami 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gnYfMLwNEw8


II. Posłuchaj nagrania jeszcze raz i głośno przeczytaj tekst.  

III. Wykonaj zadanie 2. Które zadania są prawdziwe, a które fałszywe? Odpowiedz 

ustnie. 

IV. Wykonaj zad. 3. Dopasuj nazwy osób podanych w ramce do ich definicji 1-5. 

Wykonaj to zadanie ustnie.  

V. Zapamiętaj jak najwięcej faktów o Harrods.  

 

WF 

Temat: Gry i zabawy z piłkami.          

 

https://www.youtube.com/watch?v=c3JHo1YrR04 

 

BIOLOGIA 

Temat: Budowa ptaków.  

Proszę przeczytać temat z podręcznika od str.120-124. 

Na podstawie informacji w podręczniku napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania: 

1) W jakich środowiskach żyją ptaki? 

2) Na czym polega stałocieplność? 

3) Co to są pióra i jakie są rodzaje piór? 

4) Jakie znaczenie ma gruczoł kuprowy? 

Na str.122 znajduje się rysunek przedstawiający budowę zewnętrzną ptaka – zapoznaj się z 

nim. 

 

JEZYK POLSKI 

Temat przeznaczony na 2 godziny lekcyjne tj. poniedziałek i wtorek.  

Temat: To już znamy, powtarzamy – „Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż 

jego słowa”. Pół żartem, poł serio – „Składniowy Jarmark Cudów”. 

 

1. Poniżej znajdują się fotografie postaci z Muzeum Figur Woskowych w Ustce. Zastanów 

się, co mogłyby do siebie mówić. Zapisz dialog między wybranymi postaciami, używając 

zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących. 

https://www.youtube.com/watch?v=c3JHo1YrR04


 

2. Kolejne zadanie wymaga objaśnienia, czym była kunstkamera. Zapisz w zeszycie. 

Kunstkamera (z niem. Kunstkammer, Kunst, 'sztuka', Kammer, 'izba'), gabinet osobliwości – 

kolekcja dzieł sztuki, numizmatów, zabytków starożytnych, egzotycznych przedmiotów i 

innych osobliwości, charakterystyczna dla czasów nowożytnych, zwłaszcza XVI i XVII 

wieku. Kunstkamery, tworzone przez władców, arystokratów itp. do XVIII wieku, były 

poprzednikami muzeów. 

 

3. Obejrzyj obraz Domenica Rempsa Gabinet osobliwości, następnie zgromadź słowa 

połączone w związki wyrazowe wg wzoru, które by mogły posłużyć do opisu tego obrazu. 

WZÓR: podmiot + orzeczenie – rycina zasłania/ drzwiczki są uchylone/ ... 

przydawka + podmiot – purpurowe koralowce/ zasuszony owad/ ... 

orzeczenie + dopełnienie – odcina się czerwienią/ straszy wyglądem/ ... 

orzeczenie + okolicznik – wyglądają dziwnie/ wisi na drzwiach/... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Postaraj się rozwiązać wszystkie zadania ze Składniowego Jarmarku Cudów ze s. 182 – 

186. Poniżej otrzymasz poprawne rozwiązania. Sprawdź, ile już potrafisz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATYKA 

Temat: Porównywanie liczb wymiernych. 

  

1. Skorzystajcie ze znanej Wam strony internetowej www.gov.pl/web/zdalne lekcje, 

Szkoła podstawowa, Klasa 6 Matematyka, Lekcja 18. Porównywanie liczb. 

Wprowadzenie. Lekcja z e-podręcznika1 

 

2. W zeszycie wykonajcie ćwiczenie 12. 

 

  

http://www.gov.pl/web/zdalne


INFORMATYKA GR. 2 

Temat: Komputery w pracy. 

Uczniowie pracują zgodnie z podręcznikiem str. 116-117, 

Zadanie do wykonania: 

Wykonaj jeden slajd prezentacji. W tytule slajdu wpisz nazwę zawodu, a następnie w 

punktach wypisz, w jaki sposób dana osoba wykorzystuje w swojej pracy kompetencje 

informatyczne. 

Pracę prześlij do dn. 07.05.2020 r. na adres: klimarek@wp.pl. W temacie maila wpisz swoje 

nazwisko, imię i klasę. 

 

ZAJECIA KREATYWNE 

Temat: Znasz numery alarmowe – ratujesz życie, zdrowie i mienie. 

Włącz odnośniki i obejrzyj uważnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=tft27CvrsJ0 

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

https://www.youtube.com/watch?v=a1-n8ymfp74 

 

 

5.05.2020 r. 

MUZYKA 

Temat: Filharmonia - pochodzenie słowa, galeria wybranych polskich filharmonii. 

Przeczytaj informacje w podręczniku str.113 – 114. 

Notatka ( przepisz do zeszytu) 

Filharmonia – instytucja kultury zajmująca się organizacją i prezentacją koncertów muzyki 

poważnej, jak i muzyki rozrywkowej, głównie tych największych, a więc o 

charakterze pełnoorkiestrowym, najczęściej równocześnie przygotowująca takie utwory do 

wykonania. Tym samym słowem określa się też gmach takiej instytucji, aczkolwiek istnieją 

filharmonie posiadające jedynie własne zaplecze lokalowe, a prezentujące utwory w 

wynajmowanych salach koncertowych. Instytucjami prowadzącymi działalność podobną do 

filharmonii są np. stowarzyszenia muzyczne. 

mailto:klimarek@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=tft27CvrsJ0
https://www.youtube.com/watch?v=iqmkTdQBXIk
https://www.youtube.com/watch?v=a1-n8ymfp74
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_kultury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_powa%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_powa%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orkiestra


 

Teraz wejdź na stronę i obejrzyj prezentację: 

- https://slideplayer.pl/slide/2807919/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=W5dgRHiXoFI 

 

MATEMATYKA 

Temat: Porównywanie liczb wymiernych - zadania. 

 

Korzystając z wiedzy utrwalonej na poprzedniej lekcji (Lekcja z e-podręcznika) wykonajcie 

w zeszycie zad. 5 s. 265 i 6 s. 266 z podręcznika. 

 

JĘZYK POLSKI 

Lekcja I – kontynuacja tematu z poniedziałku. 

Lekcja II 

Temat: Wiem, umiem, rozumiem – „Złośliwość rzeczy martwych” – sprawdzian. 

 

 

Wejdź dziś – 5 maja – o godz. 16.00 pod link:  https://forms.gle/Sh1HeX9pqmAFoss26. 

Znajdziesz tam sprawdzian wiedzy o wypowiedzeniu (jednokrotnego wyboru i krótkich 

odpowiedzi). Przed przystąpieniem do testu przygotuj na kartce adres e-mail, który umieścisz 

na początku testu. Następnie otrzymasz na niego wynik punktowy i poprawne odpowiedzi do 

zadań. W kodzie ucznia musisz wpisać klasę i nr z dziennika, np. 6B01. Ważne! Zakończ i 

prześlij test przed upływem godziny 16.30, nawet jeśli nie wykonasz wszystkich zadań. 

Test jest obowiązkowy! Jeżeli nie podejdziesz do pisania, także otrzymasz ocenę. 

Powodzenia! 

 

 

 

 

https://slideplayer.pl/slide/2807919/
https://www.youtube.com/watch?v=W5dgRHiXoFI
https://forms.gle/Sh1HeX9pqmAFoss26


JEZYK ANGIELSKI 

Subject: Revision 6 – podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 6. 

Podręcznik str. 85. 

Dziś wykonasz kilka ćwiczeń powtórzeniowych z rozdziału 6. Postępuj według poleceń.  

I. W zad. 1 popatrz na ilustracje i nazwij sklepy. 

II. W zad. 2 uzupełnij ustnie zdania wyrazami z ramki.  

III. W zad. 3 wstaw odpowiednia formę twierdzącą, przeczącą lub pytającą 

konstrukcji ‘to be going to’ do dialogu. Później posłuchaj i sprawdź. Odpowiedzi 

zapisz w zeszycie. 

IV. W zad. 4 uzupełnij ustnie zdania wyrażeniem ‘will’ i czasownikami z ramki. 

V. W zad. 5 połącz zdania 1-4 z reakcjami a-d. Wykonaj to zadanie ustnie. 

VI. W następnym tygodniu w poniedziałek 11.05. otrzymasz pakiet zadań 

sprawdzających wiadomości z rozdziału 6. Trzeba będzie je wykonać i 

odesłać tego samego dnia do oceny na mój adres mailowy .   

 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

Temat: Konsultacje dotyczące zdalnego nauczania. Pomoc uczniom w napotykanych 

problemach.  

 

TECHNIKA 

Temat : Mechatronika na co dzień .  

1. Czym jest  mechatronika? 

2. Obszary zastosowań  mechatroniki.  

Zapoznaj się z treścią tematu  w podręczniku na str. 240-246. 

W zeszycie przedmiotowym zapisz temat lekcji, sporządź notatkę (odpowiedź do  pkt.1 i 2 

powyżej) . 
 

Zachęcam do obejrzenia prezentacji:  

 

https://slideplayer.pl/slide/431617/ 

 

 

6.05.2020 

WF 

Temat: Kozłowanie piłki.                 

 

Ćwicz kilka razy w tygodniu: https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE 

  

https://slideplayer.pl/slide/431617/
https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE


MATEMATYKA 

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych. 

 

1. Dzisiaj pracujecie na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdalne lekcje, Szkoła 

podstawowa, Klasa 6 Matematyka, Lekcja 20. Dodawanie i odejmowanie.Wstęp.  

Lekcja z e-podręcznika1 

 

2. Zwróćcie uwagę na treści zapisane pod słowem Ważne! 

 

3. W zeszycie wykonajcie ćwiczenie 4. 

 

JEZYK ANGIELSKI 

Subject: Self-evaluation - ewaluacja swoich umiejętności.  

Zeszyt ćwiczeń str. 37.  

Wykonaj ćwiczenia 1-7 według poleceń. Sprawdź swoje postępy. Jeżeli widzisz, że nie 

pamiętasz pewnych zagadnień, wróć do wcześniejszych tematów w podręczniku.   

 

GEOGRAFIA 

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec. 

Zacznijcie proszę od: https://www.youtube.com/watch?v=-dTBUppCq1Y (ok. 7 minut, a 

dowiecie się dużo o naszym zachodnim sąsiedzie). 

Temat w podręczniku znajdziecie na str. 130 – 135.  

Popatrzcie na mapę polityczną Europy: z jakimi jeszcze krajami, poza Polską sąsiadują 

Niemcy? 

Jakie miasto jest stolicą Niemiec? 

Porównajcie powierzchnię i liczbę ludności Niemiec z powierzchnią Polski (312 700 km
2
) i 

liczbą ludności (ok. 38 000 000). 

Niemcy są krajem wysoko rozwiniętym, większość ludzi pracuje w sektorze usług, ale dużą 

rolę w gospodarce odgrywa też przetwórstwo przemysłowe. 

Czy potraficie wymienić artykuły przemysłowe sprowadzane z Niemiec do Polski? 

Na podstawie informacji z filmu lub podręcznika zapiszcie do zeszytu przedmiotowego, na 

czym polegały zmiany w przemyśle Niemiec (szczególnie widoczne w Nadrenii Północnej-

Westfalii) i określane terminem restrukturyzacja przemysłu.  

W zeszytach ćwiczeń str. 82 – 84 uzupełnijcie  zadania z tego tematu. 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/zdalne
https://www.youtube.com/watch?v=-dTBUppCq1Y

