
KLASA VI B 

8.06.2020 

RELIGIA 

Temat: Prawda o świętych obcowaniu 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa tworzą wszyscy Jego członkowie – zarówno 

my, żyjący na ziemi, jak i wszyscy zbawieni w niebie orz zmarli przebywający  

w czyśćcu . Świętych obcowanie oznacza zjednoczenie wszystkich w Chrystusie  

i wspólnotę, której wyrazem jest wspólna modlitwa – żywych za zmarłych  

i zbawionych za przebywających na ziemi. 

2. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-

2U&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=59  

3. Jako notatkę przepisz ze słownika (str. 165) znaczenie słowa Komunia. 

 

JEZYK ANGIELSKI 

Subject: Wyposażenie domu – wprowadzenie słownictwa.  

Podręcznik str. 101. 

Celem dzisiejszej lekcji jest zapamiętanie słownictwa nazywającego wyposażenie domu.  

I. Zacznij od przyjrzenia się ilustracji nad zad. 1. Widzisz na niej Lady Higgins  

i Inspektora Gilesa. W pokoju, w którym stoją, wszystkie rzeczy są porozrzucane 

dookoła. Napisz w zeszycie ich nazwy w punktach 1-15. Skorzystaj z ramki pod 

poleceniem. Posłuchaj nagrania, sprawdź swoje odpowiedzi i powtórz słownictwo.  

II. Czy znasz jeszcze inne nazwy wyposażenia domu? Jeżeli tak, dopisz je pod 

słowami zapisanymi w zad. 1. Dopisz ich polskie tłumaczenie.  

III. Popatrz ponownie na ilustrację. Wskazując palcem na poszczególne przedmioty  

w punktach 1-15, powiedz ich nazwę po angielsku razem z kolorem. Na przykład: 

 

1 green curtains 

2 ... 

IV. Przejdź do zad. 4. Posłuchaj rozmowy Lady Higgins z Inspektorem Gilesem. 

Które nazwy z zad. 1 usłyszałeś? Co stało się w domu Lady Higgins? Co jej 

skradziono?  

V. Wykonaj zad. 5. Posłuchaj nagrania jeszcze raz. Uzupełnij zdania 1-6 brakującymi 

wyrazami.  

VI. Zadanie Extra Steps zapisz w zeszycie. Napisz 6 zdań o swoim wyposażeniu 

domu. Użyj nazw z zad. 1. Napisz w jakim pomieszczeniu są te rzeczy i jakiego są 

koloru. Pamiętaj o stosowaniu wyrażeń There’s a ..., oraz There are ... . Spójrz na 

przykład: 

 

There’s a big rug in our in our living room. It’s green, white and red.  

https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-2U&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-2U&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=59


 

WF 

Temat: Współczynnik BMI – interpretacja wyników.    

Kontroluj wagę i masę ciała! Porównuj wyniki dwa razy do roku. 

https://www.youtube.com/watch?v=w5n38f8P0Hw 

 

BIOLOGIA 

Temat: Ssaki – środowiska życia i cechy budowy zewnętrznej. 

Przeczytaj wiadomości w podręczniku na str. 138 – 143. 

Napisz w zeszycie, w jakich środowiskach mogą żyć ssaki i jakie znaczenie w ich życiu ma 

stałocieplność. 

Na rysunku, na str. 141 masz zamieszczony rysunek opisujący budowę typowego ssaka. 

Przeanalizuj ten rysunek.  

Następnie zwróć uwagę na narządy zmysłów, które umożliwiają życie ssakom w różnych 

środowiskach – czyli narząd węchu, słuchu, wzroku.  

Ważnym elementem budowy zewnętrznej ssaków jest skóra i jej wytwory – włosy, rogi, 

pazury, kopyta, paznokcie (u małpy, człowieka) oraz gruczoły (łojowe, potowe, zapachowe  

i mlekowe). W podręczniku masz opisane znaczenie tych wytworów w życiu ssaków. Postaraj 

się to zapamiętać.  

Duże znaczenie w życiu ssaków odgrywają zęby – różnego rodzaju i kształty, w zależności od 

trybu życia. Na temat uzębienia ssaków masz informację w podręczniku na str. 143. 

Na podstawie wiadomości z podręcznika wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 58. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Wśród wyrazów gości nie tylko wartości”. Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne. 

 

1. W ramach rozgrzewki wykonaj zadanie 1. i 2. ze s. 196 (podręcznik do nauki o języku  

i ortografii). Zapisz rozwiązania w zeszycie. 

 

2. Przeczytaj zawartość tabeli „Przypomnij sobie!” ze s. 197. Zapisz notatkę, w której 

wyjaśnisz pojęcie – synonim. 

 

3. Wykonaj zadania: 2. ze s. 196 i 6. ze s. 197. 

 

4. Postaraj się dopasować do siebie fotografie, które przedstawiają przeciwieństwa – ustnie 

(zad. 8. ze s. 198). Następnie przeczytaj zawartość ramki „Zapamiętaj!” ze s. 198 i zapisz 

w zeszycie przedmiotowym definicję antonimu. 
 

5. Wykonaj zadania 9., 10. i 12. ze s. 199. Zadania: 10. i 12. zapisz w zeszycie 

https://www.youtube.com/watch?v=w5n38f8P0Hw


MATEMATYKA 
 

Temat: Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi i równaniami. 

 

1. Przypominam, że obwód figury to suma długości wszystkich jej boków. Natomiast 

pole kwadratu i prostokąta obliczamy mnożąc długości przyległych boków. 

 

2. W zeszycie wykonajcie zad. 25 i 26 s. 229 – podręcznik. 

 
 

INFORMATYKA GR. 2 

Temat: Algorytm pisemnego dodawania w Excelu. 

Otwórz załączony plik „pisemne dodawanie”. Uważnie obejrzyj lekcje, następnie poćwicz 

dodawanie w Excelu z wykorzystaniem wskazanych funkcji. 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Pisemne-dodawanie.mp4 

 

ZAJĘCIA KREATYWNE 

Temat: Dzieci z różnych stron świata. Czy znam swoje prawa? 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew 

https://www.youtube.com/watch?v=WmunY49FGm0 

 

 

9.06.2020 r. 

MUZYKA 

Temat: Wolfgang Amadeusz Mozart. 

Wejdź w link, obejrzyj lekcję: 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,muzyka-lekcja-1-

30042020,47660047?fbclid=IwAR3dC9wui93jboeib5byCIG3F7NQtEj-

ZDSQuap6ZJ6b6yqCiwXVI5NTDTk   

 

MATEMATYKA 

Temat: Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi i równaniami. Ćwiczenia. 

 

1. Z poprzedniej lekcji przypomnijcie jak obliczamy obwód figury, pole kwadratu i 

prostokąta. Pole trójkąta obliczamy ze wzoru P= 1/2ah, gdzie a to długość podstawy, h 

to wysokość opuszczona na podstawę a. 

 

2. W zeszycie ćwiczeń wykonajcie ćwiczenia: 10 s. 77 i 11 s. 78. 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Pisemne-dodawanie.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew
https://www.youtube.com/watch?v=WmunY49FGm0
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,muzyka-lekcja-1-30042020,47660047?fbclid=IwAR3dC9wui93jboeib5byCIG3F7NQtEj-ZDSQuap6ZJ6b6yqCiwXVI5NTDTk%20%20
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,muzyka-lekcja-1-30042020,47660047?fbclid=IwAR3dC9wui93jboeib5byCIG3F7NQtEj-ZDSQuap6ZJ6b6yqCiwXVI5NTDTk%20%20
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,muzyka-lekcja-1-30042020,47660047?fbclid=IwAR3dC9wui93jboeib5byCIG3F7NQtEj-ZDSQuap6ZJ6b6yqCiwXVI5NTDTk%20%20


JĘZYK POLSKI 

Temat: Muzyka słowami zagrana. Adam Mickiewicza „Pan Tadeusz – Księga IV” 

(fragmenty) 

 

1. Wsłuchaj się w muzykę gry na rogu Zespołu Trębaczy Myśliwskich: 

https://www.youtube.com/watch?v=KKxVuAW6Arc. 

 

2. Czym jest róg myśliwski? Zapoznaj się z definicją i obejrzyj ilustracje. 

 

róg myśliwski, łow. instrument dęty wykonany z 

pochwy rogowej (rogi) tura, żubra lub bydła 

domowego, niekiedy z kości lub metalu; służy do 

wabienia byków jeleni w okresie rykowiska; dawniej 

był używany także do dawania sygnałów na 

polowaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       róg bawoli 
 

3. Odczytaj na głos tekst Pana Tadeusza – Księgi IV (fragm.) ze s. 225 – 228 z 

podręcznika. Zapoznaj się z przypisami. Jeżeli jest taka potrzeba – odczytaj tekst ponownie 

po cichu. 

 

4. Wykonaj zadanie 2. ze s. 229. Sprawdź się: fałsz, fałsz, prawda, prawda. 

 

5. Wykonaj zadanie 1. ze s. 228, wykorzystując przypisy do tekstu. Zapisz w zeszycie. 

Rozwiązanie: Hreczecha. 

 

6. Zastanów się, jaką funkcję mógł pełnić Wojski Hreczecha podczas polowania. Jaki był cel 

jego gry na rogu? 

 

7. Podziel fragment tekstu na części i je zatytułuj. Zapisz w zeszycie. 

Wzór:  

I. Rozpoczęcie łowów. 

II. Polowanie z psami. 

III. Głosy zwierząt: wilka, niedźwiedzia, żubra. 

IV. Finał polowania. 

V. Powtarzanie dźwięków przez echo. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KKxVuAW6Arc
https://www.youtube.com/watch?v=KKxVuAW6Arc


8. Wykonaj pisemnie polecenie 5. ze s. 229. 

 

Wzór: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Wykonaj polecenie 6. ze s. 229. 

Wzór:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Zwróć uwagę na wersy, które pełnią funkcję refrenu. Zapisz notatkę. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Wykonaj zadania 9. - 10. ze s. 229. Następnie przeczytaj definicję instrumentacji 

głoskowej z ramki „Zapamiętaj!” na tej samej stronie. 

Wzór: 

 

 

 

 

 

 

 



Nagromadzenie głosek: s, si, sz, cz, rz, r wzmocnione znaczeniem słów tworzy nastrój 

niepokoju, trwogi, zamieszania, oddaje wrażenia dźwiękowe polowania. Taki zabieg 

stylistyczny nazywamy instrumentacją głoskową. 

 

12. Wykonaj zadania 11. - 12. ze s. 230. Następnie przeczytaj, co nazywamy wyliczeniem z 

ramki „Zapamiętaj!” ze s. 230. 

Wzór notatki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Utrwalenie nazw wyposażenia domu w ćwiczeniach. 

Zeszyt ćwiczeń str. 43. 

Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5 według poleceń. Prześlij mi je wraz z zadaniem Extra Steps 

z lekcji poprzedniej na mój adres email: anita.smokowska@gmail.com w terminie do 

10.06. To jest już ostatnia praca domowa na ocenę w tym roku szkolnym.  

 

TECHNIKA 

Temat: Rzuty aksonometryczne. 

Kiedy projektant przystępuje do pracy, zaczyna od przedstawienia przedmiotu w trzech 

wymiarach (wysokość, szerokość, głębokość). Taki uproszczony sposób obrazowania 

nazywamy rzutowaniem aksonometrycznym. Wykonuje się je w celu odwzorowania 

przybliżonego, końcowego wyglądu projektowanego obiektu.  

Obowiązująca norma określa trzy podstawowe rodzaje rzutów aksonometrycznych: 

izometrię, dimetrię prostokątną, dimetrię ukośną.  

W rzutowaniu aksonometrycznym płaszczyzny, na których odwzorowuje się dany obiekt 

nazywane są rzutniami. Ich wzajemne położenie względem siebie wyznacza układ trzech osi: 

X,Y,Z. Na rysunku zawsze są widoczne: przód przedmiotu, jedna ze ścian bocznych oraz 

ściana górna (czasami dolna). 

mailto:anita.smokowska@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę  obejrzycie filmik, na którym jest przedstawiona konstrukcja bryły krok po kroku w 

rzucie aksonometrycznym:   https://www.youtube.com/watch?v=5lSwC31pVcU 

ZADANIE DO WYKONANIA  

Zachęcam do poćwiczenia poznanych rzutów.  Spróbuj  narysować na kartce z bloku 

technicznego, ołówkiem dowolny przedmiot w izometrii i dimetrii. Skorzystaj z materiału  

poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=UDb2H_78qVo   izometria  

https://www.youtube.com/watch?v=tOUiKGsG1rU  dimetria ukośna  

 

10.06.2020 

WF 

Temat: Jak zachować prawidłową postawę ciała?    

 

Zwróć uwagę na poprawność wykonywanych ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKbt2H0cKKI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5lSwC31pVcU
https://www.youtube.com/watch?v=UDb2H_78qVo
https://www.youtube.com/watch?v=tOUiKGsG1rU
https://www.youtube.com/watch?v=LKbt2H0cKKI


MATEMATYKA 

Temat: Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi i równaniami. Utrwalenie. 

 

1. W zeszycie ćwiczeń wykonajcie ćw. 12 s. 78. 

 

2.  W zeszycie przedmiotowym rozwiążcie zad. 28 i 29 s. 229 – podręcznik. 
 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: „Zuzia nad friends”  - kto ukradł rower? 

Podręcznik str. 102 – 103.  

Dziś przeczytasz i posłuchasz ostatniej części historyjki obrazkowej z udziałem Zuzi, Dana i 

Alexa.  

I. Posłuchaj nagrania i przeczytaj historyjkę. W czym Zuzia, Alex i Dan pomogli 

policji?  

Trudniejsze wyrażenia:  

- steal – kraść 

- stole – ukradł 

- the thief has stolen – złodziej ukradł 

- look for a thief – szukać złodzieja 

- try to catch criminals – próbować złapać przestępców 

- I don’t believe it. – Nie wierzę w to. 

- We’re famous. – Jesteśmy sławni. 

 

II. Wykonaj zad. 2. Odpowiedz na pytania na podstawie historyjki.  

1 Kto słyszał w wiadomościach  

o złodzieju rowerów? 

2 Ile rowerów ukradł złodziej  

w tym miesiącu? 

3 Dlaczego pani Cooper mówiła  

o złodzieju? 

 

4 Co Zuzia, Alex i Dan muszą znaleźć w sieci? 

5 Do kogo oni dzwonią? 

 6 Gdzie pani Cooper widzi historię o Zuzi, Alexie i Danie? 

III. Przejdź do ćwiczenia czytania. Posłuchaj nagrania kilka razy i postaraj się 

wyćwiczyć technikę czytania jak najlepiej.  



GEOGRAFIA 

Temat: Relacje Polski z sąsiadami. 

Jeśli polubiliście lekcje z „biedronką na globusie” to jeszcze dzisiaj o sąsiadach na: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6IJPuo8ajMA  

Krótki przegląd informacji na ten temat znajdziesz  też w podręczniku na str.168 – 172. 

Powtórz, z jakimi państwami sąsiaduje Polska, i jak są one położone w stosunku do naszego 

kraju. Czy pamiętasz stolice państw sąsiadujących z Polską? 

Uzupełnij zadania w zeszytach ćwiczeń ze str. 101 – 103. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GhNAGLlDZqE
https://www.youtube.com/watch?v=6IJPuo8ajMA

