
KLASA VI B 

25.05.2020 

RELIGIA 

Temat: Święty Maksymilian – potężne dzieła na Bożą chwałę. 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Bez wątpienia, jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich świętych jest  

o. Maksymilian Maria Kolbe – zakonnik, dziennikarz, misjonarz, męczennik. Całe swoje 

życie poświęcił Matce Bożej. Kochał Boga i ludzi tak bardzo, że niemieckim 

nazistowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu poświęcił się, aby ocalić swojego 

współwięźnia. 

2. Obejrzyj film opowiadający o życiu św. Maksymiliana: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ArT_zRss3w  

3. Na podstawie akapitów w podręczniku na stronach 152-153, napisz w zeszycie 

odpowiedź na pytanie: Jakie pasje miał św. Maksymilian? 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Młodzi ludzie muszą więcej spać – ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu i rozumieniu 

tekstu pisanego. 

Temat przeznaczony na dwie lekcje tj. dziś i jutro. 

Podręcznik str. 96. 

I. Rozpocznij zad. 1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania 1-3 wyrazami na podstawie 

tekstu ‘Have a good sleep!’ – ‘Śpij dobrze’. Zapisz je w zeszycie. 

 

1 ... is a head teacher. - ... jest dyrektorem.  

2 ... say that young people need more sleep than other people. - ... mówią, że młodzi 

ludzie potrzebują więcej snu niż inni ludzie.  

3 ... can learn better in the afternoon. - ... uczą się lepiej po południu.  

Trudniejsze wyrażenia: 

- feel sleepy – czuć się śpiącym              - scientists – naukowcy       - discovered – odkryli 

- bodies and brains are growing all the time - ciała i mózgi rosną cały czas 

- don’t sleep enough – nie śpi wystarczająco   - bad for their healthy – złe dla ich zdrowia 

- found the way to help – znalazł sposób aby pomóc       - do an activity – wykonać ćwiczenie               

- move again – ruszać się ponownie    - remember weel – pamiętać dobrze   

 - Try it. – Spróbuj / Wypróbuj to.  

II. Przejdź teraz do ćwiczenia techniki poprawnego czytania. Wykorzystując nagranie, 

postaraj się opanować czytanie jak najlepiej. Błędy koryguj z nagraniem. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ArT_zRss3w


WF 

Temat: Nauka prowadzenia piłki prawą i lewa nogą.    
 

Spróbuj wykonać wszystkie ćwiczenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=V8vtTm8U_vs 

 

BIOLOGIA 

Temat: Różnorodność ptaków i ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka. 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.133 – 137. 

Na str.134 – 135 znajdują się rysunki przedstawiające przystosowania ptaków do różnych 

środowisk życia oraz trybu życia. Przeanalizuj te informacje. Następnie wykonaj w zeszycie 

ćwiczeń na str. 56 zadanie 1. 

W temacie lekcji mówimy o znaczeniu ptaków – wykonaj zad. 2 w zeszycie ćwiczeń str. 56. 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj jeszcze zadania 3-5 ze str. 3-5.  

W podręczniku, na str. 158 - 159 znajdują się pytania  1-8 sprawdzające wiadomości o ptakach.  

Odpowiedz na nie, w zeszycie napisz numer pytania i podaj prawidłową odpowiedź. Pracę 

prześlij mi do sprawdzenia do 31 maja 2020 r. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Test wiedzy po lekturze „Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery. 

 

KARTKÓWKA ZE ZNAJOMOŚCI TREŚCI LEKTURY 

Uczniu! Wejdź dziś – 25 maja – o godz. 14.00 pod link: 

https://forms.gle/Mck3ndEnxQL8688L9. Znajdziesz tam kartkówkę (on-line) po lekturze 

„Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery. Zamknij i prześlij test do godziny 14.25. 

Postępuj zgodnie z instrukcją – wpisując poprawny adres e-mail oraz kod ucznia. Następnie 

postaraj się wykonać go jak najlepiej, gdyż piszesz test jednokrotnie. Udział w teście jest 

obowiązkowy! 

 

PRACA DOMOWA 

Obejrzyj ekranizację lektury„Ania z Zielonego Wzgórza”. Możesz ją znaleźć pod linkami: 

https://www.cda.pl/video/194547b3 (cz. I), https://www.cda.pl/video/19455038 (cz. II). 

 

MATEMATYKA 

Temat: Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych. Ćwiczenia. 

  

Kontynuujemy poprzedni temat lekcyjny. 

Z podręcznika z tabeli ze s. 222 przypomnijcie jak odczytujemy wyrażenia algebraiczne. 

 

W zeszycie wykonajcie zad. 6 i 7 s. 224 - podręcznik.  Rozwiązania proszę przesłać na mój 

adres: halina6789@wp.pl do 29 maja. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8vtTm8U_vs
https://forms.gle/Mck3ndEnxQL8688L9
https://www.cda.pl/video/194547b3
https://www.cda.pl/video/19455038
mailto:halina6789@wp.pl


INFORMATYKA GR. 2 

Temat: Programowanie – wzorce. 

Proszę wejść na stronę https://studio.code.org/s/course2, wybrać etap 19 i wykonać zadania od 6 

do 9. Wykonaj zrzut ekranu z rozwiązanym zadaniem 9 i prześlij na adres klimarek@wp.pl 

W temacie wiadomości wpisz swoje nazwisko, imię i klasę. 

 

ZAJĘCIA KREATYWNE 

Temat: 26 maja Dzień Matki. Mama – wyjątkowe słowo na świecie. Słuchamy wierszy i 

piosenek o mamie. 

Zaproś Mamę do wspólnego słuchania. 

https://www.youtube.com/watch?v=ffFWHU_NQ7s 

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME 

https://www.youtube.com/watch?v=CmUHzB0mrWw 

https://www.youtube.com/watch?v=gpR1L4jkIiQ 

 

26.05.2020 

MUZYKA 

Temat: Gorąca Grecja i deszczowa Anglia - związki muzyki z omawianymi krajami. 

Przeczytaj w podręczniku wiadomości ze str. 125 - 126 

 

Rozwiąż supełek muzyczny. Rozwiązanie supełka jak i temat wpisz 

do zeszytu. 

 

 

 

 

MATEMATYKA 

Temat: Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych. Utrwalenie 

 

W zeszycie ćwiczeń utrwalicie umiejętności zapisane w temacie lekcyjnym. 

 

Wykonajcie ćwiczenie 1,2,3 s.74 (zeszyt ćwiczeń). 

 

 

 

 

https://studio.code.org/s/course2
https://www.youtube.com/watch?v=ffFWHU_NQ7s
https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME
https://www.youtube.com/watch?v=CmUHzB0mrWw
https://www.youtube.com/watch?v=gpR1L4jkIiQ


JĘZYK POLSKI 

Temat: „Ania z Zielonego Wzgórza” – opowieścią o dziewczynce z bujną wyobraźnią. (2 godz. lekcyjne) 

 

1. Rozwiąż poniższą krzyżówkę. Zapisz w zeszycie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź się: 
1. Małgorzata, 2. broszka, 3. Andzia, 4. Mateusz, 5. Gilbert, 6. tort, 7. medal, 8. dyfreryt, 9. czarny, 10. Maryla; 

hasło: Montgomery; 
 

2. Przypomnij sobie, czym jest biografia – defincję zapisz w zeszycie. 

biografia – opis życia i działalności jakiejś osoby, zwłaszcza kogoś wybitnego, sławnego; 

życiorys; 

 

3. Na podstawie poniższej notki biograficznej uzupełnij zdania o autorce i zapisz je w zeszycie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Zapoznaj się z genezą cyklu powieściowego o Ani i zapisz notatkę w zeszycie. 

NOTATKA 

Geneza* cyklu powieściowego o Ani Shirley 
Przygody Ani to cykl dziewięciu książek. Inspiracją dla autorki był artykuł w gazecie mówiący o 

parze, której przez pomyłkę oddano do adopcji dziewczynkę zamiast chłopca, a mimo to 

zdecydowali się oni ją zatrzymać. Pierwowzorem Zielonego Wzgórza stała się posiadłość 

Margaret i Davida Macneillów, opiekunów młodszej od Lucy Maud jej dalekiej kuzynki Myrtle 

Macneill. Sytuacja Myrtle, wychowywanej przez parę starszego rodzeństwa, przypominała 

sytuację książkowej Ani Shirley, dlatego uważano, że w osobach Maryli i Mateusza autorka 

sportretowała Macneillów. Pierwowzorem tytułowej bohaterki, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, 

miała być nastoletnia modelka Evelyn Nesbit, której fotografię pisarka znalazła w jednym z 

amerykańskich magazynów. Wycięte zdjęcie modelki Montgomery miała przypięte na tablicy nad 

swoim biurkiem. 

 
* geneza – 1.«czynniki, które złożyły się na powstanie i rozwój czegoś», 2.«sposób powstawania i rozwoju czegoś»; 
 

5. Zapisz i zapamiętaj. 

NOTATKA 

Zasady pisowni tytułów książek 
Tytuł dzieła (książki, wiersza, obrazu itd.) ujmujemy w cudzysłów, np. „Stepy akermańskie”, 

„Martwa natura z wędzidłem”, „Ania z Zielonego Wzgórza”. Wielką literą piszemy pierwszy 

wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach utworów literackich i naukowych (np. książek, 

artykułów, wierszy, piosenek, filmów itd.), w tytułach ich rozdziałów, w tytułach dzieł sztuki, 

zabytków językowych, odezw, deklaracji, ustaw, akcji charytatywnych itd.: „Noce i dnie”, „Takie 

tango”, „Przekroczyć próg nadziei”, „Historia języka polskiego”. Wielką literę w kolejnych 

wyrazach tytułu umieszczamy, gdy jest to nazwa własna, np. „Ania z Zielonego Wzgórza” 

(nazwa miejsca), „W pamiętniku Zofii Bobrówny” (imię i nazwisko). 

WYJĄTKI: Stary Testament, Nowy Testament, Magna Charta Libertatum oraz Pismo Święte, 

Biblia Tysiąclecia, a także tytuły ksiąg biblijnych — np. Księga Liczb, Księga Psalmów, Księga 

Powtórzonego Prawa, Dzieje Apostolskie*, w których tradycyjnie wszystkie człony pisze się 

wielką literą. 
* kursywa – pochyły druk w tekście drukowanym zastępuje cudzysłów; 
 

6. Stosując się do powyższej zasady, zapisz poprawnie tytuły książek o Ani. 

NOTATKA 

Książki należące do cyklu powieści o Ani Shirley (w kolejności ich powstania): 

Ania z Zielonego Wzgórza, Ania z Avonlea, Ania na uniwersytecie, Ania z Szumiących Topoli, 

Wymarzony dom Ani, Ania ze Złotego Brzegu, Dolina Tęczy, Rilla ze Złotego Brzegu, Ania z 

Wyspy Księcia Edwarda; 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Kontynuacja tematu z wczoraj. Nie wpisuj tematu jeszcze raz. Dopisz tylko nową datę na 

marginesie.  

Podręcznik str. 96. 

Przypomnij sobie treść tekstu ‘Have a good sleep!’. Na jego podstawie wykonasz zadania. 

I. Przejdź do zad. 2. Przeczytaj zdania. Na podstawie tekstu z zad. 1 oznacz je jako 

prawdziwe lub fałszywe.  

II. Przeczytaj pytania w zad. 3 i odpowiedz na nie w zeszycie. 



 

1 What time do you usually go to bed before a school day? – O której godzinie 

zazwyczaj idziesz spać przed dniem w szkole? 

2 What time do you usually get up on a school day? – O której godzinie zazwyczaj 

wstajesz w szkolny dzień? 

3 Are you tired in the morning? – Czy jesteś rano zmęczony? 

4 Do you like Dr Kelly’s ideas? – Czy podobają ci się pomysły doktora Kelly? 

 

III. Wykonaj zad. Extra Steps. Połącz czasowniki z punktów 1-5 ze słowami obok tak, 

aby powstały prawidłowe wyrażenia. Zapisz te wyrażenia w zeszycie. Dopisz obok 

znaczenie po polsku. Naucz się tych wyrażeń.  

 

TECHNIKA 

Temat: Powtórzenie materiału z działu ,, Mój dom przytulny i bezpieczny”, ,,Urządzenia 

techniczne”. 

Powtarzaj sobie wiadomości  korzystając z materiałów z podręcznika i zeszytu przedmiotowego, 

przeglądając filmiki,  ćwiczenia interaktywne, które już wcześniej proponowałam ( wróć do 

tematów lekcji  ze szkoły i zdalnego nauczania ). 

 

Jako powtórzenie i utrwalenie wiadomości możesz spróbować wykonać testy na podanych 

stronach  ( w ten sposób sprawdzisz sam swoja wiedzę ): 

https://learningapps.org/2265447 

https://samequizy.pl/test-technika-klasa-vi/ 

 
 
ZADANIA DO WYKONANIA :  

- Uzupełnij kartę pracy : 20karta-pracy-instalacje-i-oplaty-domowe.docx 

-Wejdź na stronę : https://pracownia12.webnode.com/technika/klasa-6/lekcja-10/      Znajdziesz 

tam zestaw pytań - wybierz pytania: 3,4,10,21,23,24,31,35  - wykonaj je pisemnie w zeszycie 

przedmiotowym.  

 

Prześlij te zadania do oceny do 31 maja na mój adres e-mail: technika.rajgrod@gmail.com 

(będzie to praca zaliczeniowa z tych działów, potraktuje jako sprawdzenie twoich wiadomości). 

 

 

27.05.2020 

WF 

Temat: Lekcja w krainie pięciu kółek olimpijskich.  

     

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

 

 

https://learningapps.org/2265447
https://samequizy.pl/test-technika-klasa-vi/
https://sp4.sochaczew.pl/AppData/Files/a21/20karta-pracy-instalacje-i-oplaty-domowe.docx
https://pracownia12.webnode.com/technika/klasa-6/lekcja-10/
mailto:technika.rajgrod@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=DgZCGbdxRuE


MATEMATYKA 

Temat: Wyrażenia algebraiczne. Powtórzenie. 

 

Dzisiaj pracujecie w zeszycie ćwiczeń. Wykonajcie ćwiczenia 1, 2, 3 s. 74. 

 

Jak widzicie, kolejną lekcję będziecie utrwalać umiejętności zapisywania i odczytywania 

wyrażeń algebraicznych. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: How healthy are you – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.  

Zeszyt ćwiczeń str. 41.  

Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3, 4 według poleceń. Dziś popracuj ze słownikiem w celu odnajdywania 

trudniejszych wyrazów.  

Znaczenie kilku pytań z zad. 1 i 4. 

- Have you done any of these things today? – Czy wykonałeś dziś któreś z tych rzeczy? 

- Have you done any exercise? – Czy wykonałeś jakieś ćwiczenie? 

- Have you drunk any water? – Czy wypiłeś wodę? 

- Have you eaten fruit and vegetables? – Czy jadłeś owoce i warzywa? 

- Have you switched off the computer or TV?  - Czy wyłączyłeś komputer lub telewizor? 

- Have you eaten only healthy snacks? – Czy zjadłeś tylko zdrowe przekąski? 

- How long has she been ill? – Jak długo ona była chora? 

- How long has she been in hospital? – Jak długo ona była w szpitalu?  

Pamiętaj, że nagrania do zadań w ćwiczeniach pobierzesz poprzez poniższy link:  

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/audio?cc=pl&selLanguage=pl 

 

GEOGRAFIA 

Temat: Współczesne problemy Ukrainy. (2) 

Kontynuacja tematu sprzed tygodnia, kiedy poznałeś warunki naturalne Ukrainy (uksztaltowanie 

powierzchni, rzeki, miejsca występowania surowców mineralnych). Dzisiaj poznasz przyczyny 

konfliktów na Ukrainie i ich skutki dla ludności i gospodarki kraju. 

Możesz wrócić do lekcji na https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTg  

Zwróć uwagę, że: 

Na Ukrainie, szczególnie w jej wschodniej części mieszka dużo ludności rosyjskojęzycznej. To ta 

ludność chciała odłączenia części wschodniej Ukrainy i przyłączenia tego obszaru do Rosji.  

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/audio?cc=pl&selLanguage=pl
https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTg


Odszukaj Półwysep Krymski na mapie Ukrainy (podręcznik str. 152), który w 2014 r. został 

zajęty przez Rosję. Wskaż też na mapie (str. 154) obwody: ługański i doniecki.  

Zapisz do zeszytu. 

Konsekwencje konfliktu ukraińsko – rosyjskiego: 

 Śmierć tysięcy ludzi, biorących w nim udział. 

 Zniszczenia materialne. 

 Kryzys gospodarczy (zmniejszenie produkcji przemysłowej, ograniczenie turystyki). 

 Zubożenie ludności. 

 Emigracja ludności. 

Uzupełnij pozostałe zadania w zeszycie ćwiczeń z tematu 4 (str.93 -96). 

 

28.05.2020 

INFORMATYKA GR. 2 

Temat: Programowanie – wzorce. 

Proszę wejść na stronę https://studio.code.org/s/course2, wybrać etap 19 i wykonać zadania od 6 

do 9. Wykonaj zrzut ekranu z rozwiązanym zadaniem 9 i prześlij na adres klimarek@wp.pl 

W temacie wiadomości wpisz swoje nazwisko, imię i klasę. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Obliczanie  wartości wyrażeń algebraicznych. 

 

Temat wskazuje jaką umiejętność dzisiaj posiądziecie. Do zeszytu przepiszcie objaśnienie z 

tabeli, z podręcznika ze s. 225. Przykłady wskazują jak przeprowadzić wyliczenie wartości 

wyrażenia. Wzorując się nimi wykonajcie zad. 3 s. 225 z podręcznika. 

 

RELIGIA 

Temat: Błogosławiony Jerzy Popiełuszko – obrońca prawdy. 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Często zdarza się nam, że w obawie przed konsekwencjami naszych czynów ukrywamy 

prawdę, kłamiemy albo tchórzymy. Nie jest to dobra postawa, a bardzo często łączy się to 

z grzechem. Bł. Jerzy Popiełuszko był człowiekiem odważnym, który mimo wielu gróźb 

ze strony zbrodniczego komunistycznego reżimu nie ugiął się i nie przestawał głosić 

nauki Chrystusa oraz stawać w obronie ludzi pokrzywdzonych.  

2. Z podręcznika z tematu nr 48 przeczytaj akapity: „Nawoływać do pojednania” „Nie 

daj się zwyciężyć złu…” 

3. Napisz w zeszycie jako notatkę ze słownika znaczenie słowa niezłomny. 

 

 

https://studio.code.org/s/course2


JĘZYK POLSKI 

Temat: „Milion razy lepiej być Anią z Zielonego Wzgórza niż Anią znikąd”, czyli losy panny 

Shirley. 

 

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

 

1. Zapisz wyrazy bliskoznaczne do wyrazu dom. 

Wzór: 

WYRAZY BLISKOZNACZNE 

dom – budynek, chata, gmach, blok… 

 

2. Wyjaśnij pisemnie znaczenie przysłów związanych z domem: 

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 

Tam, gdzie dom, tam rodzina. 

Dom ciasny, ale własny. 

W domu jak w raju. 

 

3. Jak sądzisz, co może oznaczać cytat z tematu? Zapisz swoje spostrzeżenia w zeszycie. 

 

4. Przypomnij sobie elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, wydarzenia, 

bohaterowie). Zapisz poniższą notatkę w zeszycie, wykonując kolejno powierzone Ci zadania. 

Nie przepisuj treści poleceń do zadań. 

Świat przedstawiony powieści „Ania z Zielonego Wzgórza” 
1. Czas wydarzeń: XIX w., pięć lat z życia Ani – gdy ją poznajemy ma jedenaście lat, w chwili 

zakończenia utworu – szesnaście; fabuła lektury obejmuje też wydarzenia wcześniejsze – od 

narodzin Ani do czasu jej pojawienia się na Zielonym Wzgórzu. 

2. Miejsca wydarzeń: 
Przyporządkuj wydarzenia miejscom, w których się rozgrywają, a następnie uzupełnij zdania 

odpowiednimi informacjami. 

Miejsca:  Wydarzenia: 

stacja kolejowa Bright River  niezwykłe przeprosiny pani Linde 

dom pani Małgorzaty Linde  uderzenie Gilberta tabliczką do 

kaligrafii 

dom pani Spencer w White Sands  nieudana wyprawa Mateusza po 

sukienkę z bufiastymi rękawami 

Świerkowe Wzgórze (dom państwa 

Barrych) 

 pierwsze spotkanie dziewczynki z 

Mateuszem 

dom Cuthbertów na Zielonym 

Wzgórzu 

 odwiezienie Ani przez Marylę do 

pani Spencer 

hotel w White sands  podwieczorek: wino zamiast soku 

szkoła  wizyta Diany i Ani u ciotki 

Józefiny 

Carmody  uratowanie życia Minnie May 

Charlottetown  studia na Akademii Królewskiej 

willa Beechwood  koncert: recytacja Ani 



Większość wydarzeń rozgrywa się w (nazwa miejscowości) …………., miejscowości położonej 

na (nazwa wyspy) …………………. w (nazwa kraju) ……………………………………… . 

 

3. Wydarzenia sprzed przybycia Ani                   4. Plan wydarzeń dotyczący życia Ani  

na Zielone Wzgórze:                                              na Zielonym Wzgórzu: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACA DOMOWA 
Odszukaj i zaznacz na kartach powieści fragmenty opisujące Anię Shirley (wygląd, charakter). 
 

HISTORIA 

Temat: Księstwo Warszawskie.   

 

Temat podzielony na 4 jednostki lekcyjne. 

 

I. Utworzenie Księstwa Warszawskiego. 

 

Zapamiętaj: 

 

Po pokonaniu przez Francję  Austrii, Prus  i Rosji, na mocy pokoju w Tylży  w 1807r. zostało 

utworzone z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego Księstwo Warszawskie, które było 

namiastką państwa polskiego. 

 

Zapisz w zeszycie: 

 

- 1807 r.- pokój w Tylży, utworzenie Księstwa Warszawskiego. 

 

W zeszycie  wykonaj polecenie 1 str. 211 z podręcznika. 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Steps to exam Success 2. Przykładowe zadania egzaminacyjne z czytania i słuchania ze 

zrozumieniem. 

Zeszyt ćwiczeń str. 42.  

Dziś ponownie będziesz ćwiczyć umiejętność czytania i słuchania. Wykonaj zad. 1 i 2  

w ćwiczeniach. W razie potrzeby korzystaj ze słownika. 

 

 

29.05.2020 

MATEMATYKA 

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Ćwiczenia. 

 

Przypomijcie z zeszytu z poprzedniej lekcji, jak obliczamy wartości wyrażeń. 

 

Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 4, 5, 6 s.74-75. Rozwiązania proszę przesłać na 

mój adres: halina6789@wp.pl  do 2 czerwca. 

 

HISTORIA 

Temat: Księstwo Warszawskie cz. II. 

 

II. Ustrój Księstwa Warszawskiego. 

 

Zapamiętaj: 

 

Księstwo Warszawskie otrzymało konstytucję, która wprowadzała trójpodział władzy i równość 

obywateli wobec prawa. Władcą został król Saksonii, Fryderyka Augusta z dynastii Wettinów, 

która połączyła się z księstwem unią personalną. Księstwo miało też własną armię, jej dowódcą 

został książę Józef Poniatowski, bratanek ostatniego króla Polski. 

 

W zeszycie  wykonaj polecenie 2 str.211 z podręcznika. 

 

 

JĘZYK POLSKI 

Kontynuacja tematu z czwartku. 

 

WF 

Lekcja I 

Temat: Nauka odbić piłki siatkowej sposobem oburącz górnym.   

 

Wykonaj odbicia piłki. Zacznij od jednego i stopniowo zwiększaj. 

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

mailto:halina6789@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=RDcpPmxdfPU


Lekcja II 

Temat: Tętno spoczynkowe i powysiłkowe.       

 

Wykonaj pomiar tętna przed i po wysiłku. Porównaj oba wyniki. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Y8cd9ShYK5k 

 

PLASTYKA 

Temat: Powtórzenie wiadomości o rodzajach kompozycji stosowanych przez artystów w 

dawnych czasach i współcześnie. 

 

1. Zapisz poniższą notatkę w zeszycie. Przyjrzyj się dokładnie obrazom, możesz też wykonać 

schematyczne rysunki przy wymienionych rodzajach kompozycji w zeszycie. 
NOTATKA: 
Kompozycja – układ elementów w dziele sztuki, zestawionych ze sobą w taki sposób, aby tworzyły one harmonijną 

całość. Kompozycją określa się również samo dzieło, zawierające połączone ze sobą składniki.  

Rodzaje kompozycji: 

Kompozycja statyczna to kompozycja, w której przeważają uporządkowane 

elementy pionowe i poziome. Mamy wrażenie równowagi, spokoju i bezruchu 

(np. „Bociany” J. Chełmońskiego), 

 

    

   

Kompozycja dynamiczna to kompozycja, w której przeważają skosy, linie 

łamane, krzywizny lub łuki. Mamy wrażenie ruchu (np. „Wolność wiodąca 

ludna barykady” E. Delacroixa). 

 

Kompozycja symetryczna to taki układ elementów, który da się podzielić osią symetrii 

na dwie bardzo podobne części (np. „Gracze w karty” P. Cezanne’a). 

 

 

Kompozycja asymetryczna to nieregularne rozmieszczenie elementów. Prawa i lewa strona 

kompozycji się różnią (np. „Primabalerina” E. Degasa). 

 

 

Kompozycja centralna to rozmieszczenie elementów w taki sposób, aby 

skupić uwagę na środku płaszczyzny (np. „Ostatnia wieczerza” L. da 

Vinci). 

https://www.youtube.com/watch?v=srDXkRVrJdk
https://www.youtube.com/watch?v=Y8cd9ShYK5k


 

 

Kompozycja otwarta to takie rozmieszczenie elementów, które sprawia wrażenie 

jakby dzieło miało dalszy ciąg poza ramami obrazu. Mamy wrażenie oglądania tylko 

fragmentu. Często elementy wychodzą poza kadr (np. „Nenufary” C. Moneta). 

 

 

Kompozycja zamknięta to takie rozmieszczenie elementów, które skupia je wewnątrz 

dzieła. Mamy wrażenie kompletności, całości (np. „Słoneczniki” V. van Gogha). 

 

 

 

 
 

 

 

PRACA DOMOWA 

Utrwal wiadomości o rodzajach perspektywy (poprzedni temat) oraz treść powyższej notatki 

(rodzaje kompozycji). 

 

DLA ZAINTERESOWANYCH 
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o autorze Nenufarów – Claudzie 

Monecie – wejdź w link: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/sztuka-i-ogrod-

dwie-najwieksze-milosci-claude-monet/ Poznasz dwie największe jego 

miłości. Zobaczysz, co było pierwowzorem niezliczonych płócien, jak te 

widoczne po prawej w otoczeniu malarza. 
 

Z kolei pod linkiem: https://pl.khanacademy.org/humanities/becoming-

modern/avant-garde-france/impressionism/v/monet-les-nymph-as-the-

water-lilies-1918-26 znajdziesz krótki filmik z prezentacją jego obrazów. 
 

 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/sztuka-i-ogrod-dwie-najwieksze-milosci-claude-monet/
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/sztuka-i-ogrod-dwie-najwieksze-milosci-claude-monet/
https://pl.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/avant-garde-france/impressionism/v/monet-les-nymph-as-the-water-lilies-1918-26
https://pl.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/avant-garde-france/impressionism/v/monet-les-nymph-as-the-water-lilies-1918-26
https://pl.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/avant-garde-france/impressionism/v/monet-les-nymph-as-the-water-lilies-1918-26

