
KLASA VIA 

26.03.2020 r. 

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. 

MATEMATYKA 

26 - 27.03.2020 

Temat na dwie lekcje. 

Temat: Konstrukcja trójkąta o trzech danych bokach. -  (temat ten obowiązuje na 

dwóch jednostkach lekcyjnych) 

Proszę zapoznać się z konstrukcją trójkąta o danych bokach w podręczniku w ramce                  

na str. 259  oraz skorzystać z platformy Epodręczniki.pl : 

epodreczniki.pl › konstrukcja-trojkata-o-danych-bokach › DQbhFQFuy 

i przeanalizować rozwiązania ćwiczenia 4 i 5 .  

W  zeszycie natomiast z podręcznika wykonać  zadania 1 i 2 str.258 oraz 4, 5 i 6 str.259. 

Praca domowa: Zeszyt ćwiczeń -  proszę wykonać zadania ze str.101 – 104. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Should and have to. Wyrażanie powinności i obowiązku. 

Czasownik should stosujemy, gdy chcemy powiedzieć, że coś powinniśmy zrobić. Używa się 

go, gdy udzielamy komuś porady. 

You should stay in bed. Powinieneś zostać w łóżku. 

She should go to the doctor. Ona powinna iść do lekarza. 

W formie przeczącej stosujemy formę shouldn’t. 

Tomek shouldn’t eat too much ice-cream. Tomek nie powinien jeść za dużo lodów. 

file:///C:/Users/ANDRZEJ/AppData/Local/Temp/epodreczniki.pl%20›%20konstrukcja-trojkata-o-danych-bokach%20›%20DQbhFQFuy


You shouldn’t watch horror films. Ty nie powinieneś oglądać horrorów. 

Przepisz powyższą notatkę do zeszytu. Staraj się zrozumieć przepisywane treści.  

Wykonaj zadanie 2,3 str. 68 – podręcznik. 

 

Czasownik have to (lub has to) stosowany jest do wyrażenia obowiązku.  

I have to do my homework. Muszę odrobić pracę domową. 

They have to do the shopping. Oni muszą zrobić zakupy. 

She has to tidy her room. Ona musi posprzątać swój pokój. 

Do wyrażania obowiązku służy również MUST.  

JAKA JEST RÓŻNICA MIEDZY must i have to? 

Must używamy, gdy mamy obowiązek narzucony przez nas samych np. muszę napić się 

wody. Musze iść się położyć. 

I must drink some water. 

I must go to sleep. 

Have to używamy, gdy obowiązek jest narzucony przez kogoś innego, ktoś inny każe nam 

coś zrobić, bądź sytuacja zmusza nas do zrobienia czegoś. Muszę odrobić lekcje (bo 

nauczyciel kazał). Muszę posprzątać pokój (bo mama kazała). Muszę iść na zakupy (bo 

skończyło się mleko). 

Zapoznaj się z tabelką z zadania 4 str. 68. 

Zdania twierdzące: 

I,YOU, WE, THEY ------------------ HAVE TO 

HE, SHE, IT ----------------HAS TO 

 

Zdania przeczące: 

I,YOU, WE, THEY ----------------------DON’T HAVE TO 

HE, SHE, IT ---------------------DOESN’T HAVE TO 

Przepisz notatkę z HAVE TO wraz z przykładami do zeszytu. 

Wykonaj zadanie 6 str. 68 w zeszycie. Napisz, które z tych rzeczy musisz robić , a których nie 

musisz robić podczas weekendu. Posłuż się słownikiem, jeśli nie zrozumiesz niektórych 

wyrażeń. 

WAŻNE!!! 

Don’t have to lub doesn’t have to oznacza NIE MUSZĘ (czegoś robić) 

I don’t have to get up early. Nie muszę wstawać rano. 

Na koniec obejrzyj filmik na YOU TUBE , aby bardziej zrozumieć poznane dzisiaj treści. 

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

 

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


PLASTYKA 

Temat: Wśród meandrów rzeki, w gęstwinie gałązek, liści i listeczków, kwiatów, zwierząt, czyli o 

popularności różnych ornamentów w historii. Projekty wzorzystych tkanin – geometryczne, 

roślinne i zwierzęce wzory. 
 

1. Zajrzyj ponownie do rozdziału 20. - 21. Bogactwo ornamentu do podręcznika na s. 90 – 93. Tym 

razem zwróć uwagę, jakie kształty, formy znajdują się w ornamentach? Co inspirowało twórców do 

stworzenia ornamentów? Co znaczą pojęcia: „stylizacja”, „stylizowany”? Jaką kompozycję mogą 

mieć ornamenty, które możemy przedłużać w dwie lub cztery strony? Czy każdy ornament musi 

mieć kompozycję otwartą? 
 

2. Zapisz do zeszytu pod tematem poniższą notatkę: 
 

Ornament (z łac. ornare - zaopatrzyć, ozdabiać) – motyw lub zespół motywów zdobniczych, 

stosowanych w architekturze i sztukach plastycznych. Motywy te, złożone z drobnych elementów, 

mogą pokrywać całą powierzchnię, występować tylko w określonych polach albo przybierać formę 

pasową. Mogą także współgrać z tektoniką lub nad nią dominować. Zazwyczaj ornament nie jest 

elementem niezbędnym dla istnienia struktury danego przedmiotu czy budowli, a jedynie jest 

stosowany jako element podziału określonej kompozycji. 
 

Ornament nie rządzi się zasadami realizmu: często łączy w sobie w sposób fantazyjny różne 

elementy. Używa stylizacji, uproszczenia i zwielokrotnienia form realistycznych lub wręcz 

abstrakcji. W zależności od genezy, wyróżnia się ornamenty: geometryczne, organiczne (roślinne, 

zwierzęce, antropomorficzne), kaligraficzne lub abstrakcyjne. 
 

Ornamenty pomagają przy określeniu przynależności geograficznej dzieła i jego datowaniu. 
 

3. Poniżej znajdują się przykładowe, typowe dla określonych epok ornamenty (zdjęcia możesz 

wydrukować i wkleić do zeszytu pod notatką lub przerysować kilka wybranych). Przyjrzyj się, jakie 

typowe w danym okresie ornamenty można było znaleźć jako elementy zdobień architektonicznych, 

na różnych przedmiotach itp. A może któreś z nich są aktualne do dziś i często zdobią talerze, 

ręczniki i inne przedmioty użytku codziennego (patrz: meander)? 

 



 



4. PRACA PLASTYCZNA 

Wykonaj ciekawy przedmiot użytkowy (szkatułkę z kartonika, torbę z materiału) lub wykorzystaj 

do tego gotowy przedmiot bez zdobień (torba płócienna na zakupy, kubek, butelka, talerz – nawet 

papierowy, doniczka), który ozdobisz dowolną techniką (malowanie na materiale, szkle, papierze 

farbami/farbami metalicznymi/flamastrami) ornamentami roślinnymi.  

Wykonaną pracę, a także pracę sprzed tygodnia, przechowuj w domu. W późniejszym terminie 

otrzymasz instrukcję, jak oddać je do oceny nauczycielowi. 

INSPIRACJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 



JĘZYK POLSKI 

Temat: Świat się zmienia, a wartości pozostają te same. 

Na początku uczniowie wymieniają nowoczesne elementy świata w powieści; kilka 

przykładów zapisują do zeszytu  (różne wynalazki, gadżety, roboty, sposoby komunikacji 

międzyludzkiej). Następnie zapisują do zeszytu w formie tabeli korzyści i zagrożenia 

związane z nowoczesnymi technologiami. 

korzyści zagrożenia 

 

 - np. możliwość szybkiej  komunikacji, 

 - zakupy bez wychodzenia z domu, 

 

 

 

 

 

 

 

- np. uzależnienia od gier komputerowych, 

telefonu, 

 

Następnie uczniowie zastanawiają się, co przedstawione w utworze pozostaje niezmienne, 

wspólne dla wszystkich czasów. Wniosek zapisują do zeszytu: 

Przyjaźń, rodzina, współpraca, odpowiedzialność, uczciwość, zaufanie, życzliwość, empatia 

to wartości stałe, które zawsze są aktualne i ważne, niezależnie od czasów i warunków,         

w jakich żyjemy. 

Zadanie: 

Wymień tytuły utworów, w których były obecne wymienione wartości (np. „W pustyni           

i w puszczy” H. Sienkiewicza). 

 

27.03.2020 r. 

INFORMATYKA 

Gr. 2 

Temat: Programowanie – Artysta. 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/ - przy pierwszym otwarciu strony 

należy wybrać język polski. 

Po wejściu na stronę wybierają kurs 4, następnie lekcję 3. Artysta i wykonują zadania od 1 do 

14. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku angielskim). Film jest 

cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Po poprawnym rozwiązaniu zadania – kółeczko z numerem zmieni kolor na zielony, jeśli 

zielona będzie tylko obwódka to znaczy, że zadania zostało wykonane nieprawidłowo. 

Zadania można wykonywać ponownie po kliknięciu przycisku „Zresetuj” po lewej stronie 

ekranu. 

Zainteresowania uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy. 

 

https://studio.code.org/


JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: The red book – on the island. 

On the island –  na wyspie 

Bohaterowie kolejnej części naszej historyjki obrazkowej są na wyspie i spotykają ich kolejne 

przygody. Jesteście ciekawi?  

Wejdź w poniższy link i wysłuchaj nagrania.  

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 

Odnajdź tytuł swojego podręcznika i kliknij na: 

Steps Plus dla klasy VI. Class Audio CD2 

Odszukaj nagranie 2.22, w razie problemów proszę kontaktować się ze mną za pomocą 

Messengera. Możesz też odtworzyć nagranie z płytki dołączonej do podręcznika.  

Trzymaj  tekst przed sobą, podręcznik str. 69, słuchaj i śledź wzrokiem tekst. 

W razie problemów wysłuchaj nagrania tyle razy, ile potrzebujesz. 

Jeżeli rozumiesz tekst, wykonaj zadanie 8 str. 69 (w zeszycie, należy przepisać całe zdania do 

zeszytu). 

Jeżeli nie rozumiesz tekstu, napisz do mnie, pomogę Ci go przetłumaczyć. 

Wykonaj ćwiczenie 4,5,6 str. 29 w zeszycie ćwiczeń. Przed wykonaniem przypomnij sobie 

zastosowanie should i have to. Pamiętaj, w razie problemów możesz porozumieć się ze mną 

za pomocą Messengera. 

W-F 

Zapraszam wszystkich do wspólnych ćwiczeń. 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

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

lekcjach wychowania fizycznego.  

Pamiętaj aby zachować odpowiednią ilość powtórzeń, np. 10 razy. 

 

RELIGIA 

Temat: Powtórzenie wiadomości. 

Chrzest Polski był istotnym momentem w dziejach naszego narodu. Od tej chwili Polska 

znalazła się w kręgu państw chrześcijańskich. Miało to wpływ na nasz naród zarówno od 

strony religijnej jak i kulturowej. Umożliwiło rozwój polskiej państwowości jak i podniosło 

znaczenie naszego kraju na arenie międzynarodowej. 

Odpowiedz w zeszycie na poniższe pytania: 

1. W którym roku miał miejsce Chrzest Polski? 

2. Kto był wtedy władcą Polski? 

Obejrzyj animację, zwracając szczególną role na wpływ chrześcijaństwa na historię Polski: 

https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8  

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/students/stepsplus/audio/steps_plus_vi_class_audio_cd2.zip
https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8


JĘZYK POLSKI 

LEKCJA NR 1 

Temat: „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika jako powieść 

fantastycznonaukowa (science fiction). 

Na początku uczniowie przypominają cechy powieści, notatkę zapisują do zeszytu. 

POWIEŚĆ: 

 - dłuższy utwór narracyjny (często podział na rozdziały), narrator, narracja, 

- świat przedstawiony: czas, miejsce wydarzeń, bohaterowie (główni, drugoplanowi, 

epizodyczni), wydarzenia, 

- rozbudowane dialogi, 

- akcja, 

- fabuła, 

- wątki (główny, poboczne), 

- rozbudowane opisy, 

- fikcja literacka. 

Następnie uczniowie wyszukują w różnych źródłach hasła powieść fantastycznonaukowa. 

Krótkie wyjaśnienie hasła zapisują do zeszytu. Podają dowody na to, że utwór R. Kosika 

należy do tego gatunku i zapisują notatkę na ten temat: 

„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika jest powieścią 

fantastycznonaukową, ponieważ dużą rolę w wydarzeniach odgrywają nowinki techniczne       

i wynalazki, np. mikrokomputer czy cybermucha. Poza tym bohaterami utworu obok ludzi są 

wysoko rozwinięte maszyny – Manfred, Morten i Vidoktor. Książka ukazuje również 

zagrożenia związane z rozwojem technologii, np. Morten – sztuczna inteligencja – zbuntował 

się i pragnął zawładnąć światem. 

LEKCJA NR 2 

Temat: „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”, czyli VIa mierzy się z lekturą. 

Uczniowie piszą opowiadanie na jeden z wybranych tematów (minimum 160 wyrazów)          

i wysyłają pocztą elektroniczną na adres anna_sobocinska@wp.pl  (termin napisania pracy – 

1.04.2020 r.).  

1. Felix, Net i Nika znowu w akcji! Wymyśl i opisz kolejną przygodę bohaterów – 

opowiadanie z dialogiem w narracji trzecioosobowej. 

2. Nasza niezwykła paczka! Wymyśl i przedstaw ciekawe przygody, jakie przeżyłeś 

razem ze swoimi przyjaciółmi w naszej szkole. Napisz opowiadanie z dialogiem, 

zastosuj fikcję fantastyczną i narrację pierwszoosobową. 

Rady dla piszących opowiadanie z dialogiem znajdują się w podręczniku „Literatura                 

i kultura” na str. 31.  
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