
KLASA VI B 

7.05.2020 r. 

INFORMATYKA GR.1 

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. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych-zadania. 

 

Korzystając z treści utrwalonych na poprzedniej lekcji (Ważne! - lekcja z e-podręcznika) 

wykonajcie w zeszytach zad. 11 s. 266, zad. 13 i 14 s. 267 z podręcznika 

 

Rozwiązanie zad. 11. proszę mi przesłać na adres halina6789@wp.pl 

 

 

RELIGIA 

Temat: Święci w życiu Kościoła i każdego z nas. 

1. Przeczytaj opis lekcji. 

Każda modlitwa, którą wypowiadamy skierowana jest do Boga. Często jednak 

prosimy o wstawiennictwo różnych świętych. Są oni dla nas z jednej strony 

orędownikami – zanoszą nasze modlitwy Bogu, ale także wzorami do naśladowania. 

Pokazują nam, że każdy człowiek może być zbawiony i po śmierci osiągnąć chwałę 

nieba. 

2. Obejrzyj film: 

3. https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-2U&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-

mpYDdvBKcsGutqlq&index=59  

4. Zapisz w zeszycie z podręcznika definicję słowa święty (słownik str. 133). 
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JEZYK POLSKI 

Temat przeznaczony na 3 godziny lekcyjne tj. czwartek i piątek.  

Temat: „I łaciate, i kudłate, pręgowane i skrzydlate…”. Zasady użycia znaków 

interpunkcyjnych. 

 

1. Zwróć uwagę, że większość prac stylistycznych zawiera błędy polegające na błędnym 

stosowaniu interpunkcji, np. braku przecinków w zdaniach złożonych, braku cudzysłowu w 

zapisach tytułów itp. Jak sądzicie, czy interpunkcja jest w ogóle potrzebna, skoro przysparza 

tylu problemów? 

 

2. Teraz przyjrzyj się popularnym w Internecie memom i jeszcze raz odpowiedz sobie na 

pytanie dotyczące zasadności poprawnego użycia przecinków w poniższych przykładach. 

 

 

Bardzo przydatny i ciekawy artykuł z wieloma przykładami użycia przecinka znajdziesz pod 

linkiem: https://polszczyzna.pl/gdzie-postawic-przecinek/.  

 

3. Wykonaj zadanie 1. ze s. 289. Porównaj swoją odpowiedź z wzorem poniżej. 

 

4. Wykonaj zadanie 2. ze s. 289. 

Rozwiązanie: Koty i ich sławni ludzie. 

 

5. Przypomnij sobie różnice między zdaniami złożonymi współrzędnie i podrzędnie. Wykonaj 

zadanie 3. ze s. 290. 

https://polszczyzna.pl/gdzie-postawic-przecinek/


 

6. Przeczytaj „Przypomnij sobie!” ze s. 289. Następnie wykonaj w podręczniku zadanie 4. 

ze s. 289. 

Odpowiedź: Willy 

 

7. Zapisz w zeszycie krótkie powtórzenie zasad zapisywania dialogu: 

Wypowiedź dialogową, którą umieszczamy w opowiadaniu, rozpoczynamy od nowego wersu i 

akapitu. Czasownik oznaczający mówienie (powiedział, krzyknął, szepnął, odparł, zapytał, 

stwierdził, odrzekł itp.) zawsze powinien występować po myślniku. Jeżeli zdarzy się, że 

narracja dotycząca dialogu zawierać będzie np. imię bohatera, to musi ono stać po 

czasowniku. 

Przykład: 

 - Wyglądasz bardzo ładnie – odpowiedział Adam. 
Może się zdarzyć, że w wypowiedzi bohatera występuje pytajnik, wykrzyknik lub wielokropek. 

Jeżeli narracja po niej następująca dotyczy tej wypowiedzi, to znak taki nie jest traktowany 

jak kropka, a zatem nie wymusza wielkiej litery w narracji. 

Przykłady: 

 - Niemożliwe! – wrzasnęła Ewa. 

 - Jak masz na imię? – zapytał  nieśmiało Adam. 

Dialog zamyka się kropką wtedy, gdy narracja nie odnosi się do wypowiedzi bohatera. W 

przykładzie do poprzedniego punktu narracja (czyli odpowiedział Adam) odnosiła się do 

wypowiedzi. Kropki po wypowiedzi zatem nie było. 

Przykład: 

 - Dobranoc. - Otworzył drzwi i wyszedł. 

Narrację wplecioną w dialog należy oddzielić myślnikami z obu stron. 

Przykład:  

 - Powinniśmy – powiedział – przemyśleć to raz jeszcze. 
 

8. Teraz przeczytaj tekst z zadania 5. ze s. 290 i zauważ, jak zapisujemy przytoczoną 

wypowiedź (poprzedzamy ją dwukropkiem i ujmujemy w cudzysłów). Następnie znajdź w 

tekście cudzysłowy, dwukropki i nawiasy. 

Odpowiedź: 

* cudzysłów 

* dwukropek 

* nawias 

* dwukropek 

* nawias 

 



9. Wykonaj zadanie 6. ze s. 290. 

Znaki w szeregu od „najmocniejszego” do „najsłabszego”: 

 

 

 

 

 

 

10. Przeczytaj z ramek „Zapamiętaj!” informacje o cudzysłowie, dwukropku, nawiasach i 

średniku (podręcznik, s. 290 – 291). 

 

11. Wykonaj ćwiczenia 7. i 8. ze s. 292. 

 

 

 

PRACA DOMOWA 

Wykonaj temat z zeszytu ćwiczeń: ćw. 1 – 9 ze s. 159 – 163, sfotografuj oddzielnie każdą 

stronę i wyślij do oceny (5 zdjęć) w terminie do 11.05. (poniedziałek) pod e-mail: 

emie@poczta.fm, w temacie wpisując: „język polski – klasa VIB – 8.05”. 

 

HISTORIA 

Temat: Upadek Napoleona / temat podzielony na 3 jednostki lekcyjne/. 

 

I. Wyprawa na Rosję. 

 

Przyczyny: 

- naruszenie przez Rosję blokady kontynentalnej, 

- dążenie Napoleona do podboju Rosji. 

 

Skutki: 

- upadek Wielkiej Armii, 

- koniec potęgi Napoleona. 

 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

 

- taktyka spalonej ziemi - sposób  prowadzenia działań wojennych polegający na niszczeniu 

wszystkiego, co może być przydatne armii wroga, na przykład budynków lub zapasów 

żywności, 

 

- 1812 r. - wyprawa Napoleona na Rosję. 

 

W zeszycie przedmiotowym wykonaj polecenie 2 str. 202 z podręcznika. 
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JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Przygotowanie do sprawdzenia wiadomości z rozdziału 6. 

Dziś w ramach tej godziny poświęć czas na powtórzenie słownictwa oraz zagadnień 

gramatycznych wprowadzonych w tym rozdziale. Przypomnij sobie jak był zawsze 

skonstruowany test. Powtórz:  

- nazwy sklepów, 

- wyrażenia z historyjki obrazkowej (szczególnie te z Everyday English), 

- konstrukcję gramatyczna to be going to, 

- dialog w sklepie odzieżowym, 

- czas future simple (‘will’),  

- utrwal inne słowa wprowadzone w rozdziale 6, 

- wykonasz również zadanie z czytania ze zrozumieniem. 

 

 

8.05.2020 r. 

MATEMATYKA 

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. 

 

1. Proszę wejść na stronę internetową www.gov.pl/web/zdalne lekcje, Szkoła 

podstawowa, Klasa 6 Matematyka, Lekcja22. Mnożenie I dzielenie liczb całkowitych. 

Wprowadzenie. Lekcja z e-podręcznika. 

 

2.  Ponownie to co jest najistotniejsze znajduje się pod słowem Ważne! 

 

3.  W zeszycie wykonajcie ćwiczenie 6 i 8. 

 

HISTORIA 

Temat: Upadek Napoleona. 

 

II. Klęska Napoleona. 

 

Zapamiętaj: 

 

Odwrót wojsk napoleońskich zakończył się katastrofą. Większość żołnierzy zginęła w 

walkach lub wskutek mrozu, głodu i chorób. 

 

Po klęsce Napoleona w Rosji państwa europejskie zawiązały nową koalicję. Jej wojska 

pokonały Francuzów w bitwie pod Lipskiem w 1813r. Napoleona zmuszono do abdykacji, po 

czym zesłano na wyspę Elbę. 

 

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


W zeszycie zapisz: 

 

- abdykacja - dobrowolne lub przymusowe zrzeczenie się przez monarchę tronu, 

 

- 1813 r. - bitwa pod Lipskiem. 

 

W zeszycie przedmiotowym wykonaj polecenie 3 str. 202 z podręcznika. 

 

JĘZYK POLSKI 

Lekcja I i II – kontynuacja tematu z czwartku.  

 

WF 

Temat: Ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wadom postawy.       

Ćwicz kilka razy w tygodniu: https://www.youtube.com/watch?v=tMhLWLsPmx0 

 

Temat: Ćwiczenia wspomagające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.       

Powtórz ćwiczenia z poprzedniej lekcji.                                      

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: 22.05. Zdjęcia wyślij na 

e-maila: emie@poczta.fm, w temacie wpisując: „plastyka – klasa VIB – 8.05. ”  
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