
KLASA VI B 

30.03.2020 r. 

RELIGIA 

Temat: Wielki Tydzień 

Ostatni tydzień Wielkiego Postu nosi nazwę Wielkiego Tygodnia. To w nim dokonały się 

najważniejsze wydarzenia związanie z naszą wiarą. Tydzień ten rozpoczyna się Niedzielą 

Palmową upamiętniającą wjazd Pana  Jezusa do Jerozolimy. Łączy w sobie aż 3 okresy 

liturgiczne: Wielki Post, Triduum Paschalne oraz okres Wielkanocny. W Wielki Czwartek 

obchodzimy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił sakramenty 

Eucharystii i kapłaństwa. Liturgia tego dnia kończy się przeniesieniem Najświętszego 

Sakramentu do tzw. Ciemnicy – symbolizuje to pojmanie i uwięzienie Pana Jezusa.  

Wielki Piątek mówi nam o śmierci Pana Jezusa dla odkupienia ludzkich grzechów.  

W centrum tej liturgii stoi krzyż. Przebiega ona w następującej kolejności: Liturgia słowa  

(z czytaniem Męki Pańskiej z podziałem na role i rozbudowaną modlitwą powszechną), 

Adoracja Krzyża, Komunia Święta, Procesja do Grobu Pańskiego.  

Wysłuchaj jak brzmi śpiew modlitwy powszechnej w tym dniu, zastanów się nad jej treścią, a 

w zeszycie zapisz jakie są jej intencje (za kogo modlimy się w kolejnych wezwaniach). 

Użyj tego liku: https://www.youtube.com/watch?v=jU82PnCao3Y  

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Poprzedni adres mailowy, który podałam niestety jest nieaktualny. Proszę Was  

o przesłanie zadań powtórzeniowych ze str. 73 na nowy adres: 

anita.smokowska@gmail.com Termin przesyłania 3.04. Przepraszam za utrudnienia. 

 

Subject: Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.  

Podręcznik str. 74.  

Dziś postaraj się wykonać dwa przykładowe zadania egzaminacyjne. Przeczytaj uważnie 

wskazówkę i postaraj się do niej zastosować. 

I. W zadaniu pierwszym usłyszysz wywiad z dziecięcym aktorem. W zeszycie 

uzupełnij luki 1-5 wyrazami, wyrażeniami z nagrania. Najpierw posłuchaj, 

uzupełnij, dopiero potem sprawdź swoje odpowiedzi. Znajdziesz je na końcu 

tematu. Pamiętaj, że możesz słuchać dwukrotnie.  

 

Child actor: James Hedges  - dziecięcy aktor – James Hedges 

Started acting at the age of – zaczął grać (w filmach) w wieku: 

(1) … 

 

His first film was called - jego pierwszy film nazywał się: 

(2) … 

https://www.youtube.com/watch?v=jU82PnCao3Y
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In ‘Watch out” James plays a boy who … – W ‘Uważaj” James gra chłopca, 

który…: 

(3) … 

James is in a play in (4) …. in (5) … - James zagra w sztuce teatralnej w … w … 

 

II. W zadaniu drugim posłuchaj wywiadu z młodą atletką. W punktach 1-5 uzupełnij 

informacje o Sophie. Zapisz je w zeszycie. 

 

Young athlete of the year – młoda atletka roku: 

Sophie Jenkins 

 

Sport: 

(1) … 

Where she first won a competition – gdzie jako pierwsze wygrała zawody: 

(2) … 

Training tips: (3) …, (4) … - wskazówki do trenowania 

In the future, she wants to be (5) … - w przyszłości ona chce zostać …  

 

Odpowiedzi: 

ex.1 

1 James started acting at the age of seven 

2 His first film was a comedy called ‘Bad Week’ 

3 He plays a boy who is in big trouble with police. 

4 in London (5) in August. 

ex. 2 

1 athlete 

2 Paris 

3 train hard, 4 eat healthy food 

5 a doctor 

 

BIOLOGIA 

Temat: Gady – przystosowanie do środowiska lądowego. 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.130-106. 



Postaraj się zapamiętać, że te kręgowce należą do gadów – jaszczurki, węże, żółwie i 

krokodyle. 

Na str.106 -107 zamieszczone są rysunki przedstawiające budowę zewnętrzną gadów. 

Przeanalizuj te ilustracje i  wypisz do zeszytu cechy budowy , które umożliwiają gadom życie 

na lądzie. 

W zeszycie ćwiczeń na str.44- 45 znajdują się zadania związane z tym tematem – postaraj się 

je wykonać. 

 

JEZYK POLSKI 

PONIEDZIAŁEK, 30 MARCA 2020 R., WTOREK, 31 MARCA 2020 R. (2h lekcyjne) 

 

Temat: „Bogactwo człowieka mierzy się rzeczami, z których on rezygnuje”. Michel 

Piquemal „Drogocenna perła” 

 

UWAGA! Sfotografuj zadanie 1. ze s. 149 z podr. (ogłoszenie), które wykonywałeś podczas 

ostatniej lekcji języka polskiego i prześlij dziś (30. 03.) do oceny. Możesz zapisać je w 

edytorze tekstu i wysłać jako plik testowy lub sfotografować pracę z zeszytu i wysłać jako 

załącznik pod adres e-mail: emie@poczta.fm. Jako temat e-maila podaj: „język polski klasa 

VIB – 27.03.”. Pamiętaj o umieszczeniu na pracy swojego imienia i nazwiska! 

 

1. Zastanów się, po czym można rozpoznać człowieka szczęśliwego? Myślę, że od razu 

przychodzą do głowy takie skojarzenia, jak: uśmiechnięta twarz, wesołość, otwartość na 

innych, rozmowność, pełna akceptacja siebie, spontaniczność itd. 

 

2. Kto chciałby taki być? Wydaje się być naturalnym stanem pragnienie szczęścia przez 

każdego z nas. 

 

3. Wypisz występujące w naszej kulturze symbole szczęścia. 

 

WZÓR: 

SYMBOLE SZCZĘŚCIA: 

podkowa, ... 

 

4. Zapisz słownikową definicję szczęścia. W tym celu odszukaj słowo „szczęście” w 

słowniku języka polskiego. W tym celu możesz wpisać w wyszukiwarce google hasło: 

„szczęście sjp” lub wyszukać to hasło w słowniku papierowym. 

 

5. Uzupełnij tabelę na podstawie tekstu „Drogocenna perła” ze s. 152 z podręcznika i 

własnych doświadczeń. 
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CO DAJE CZŁOWIEKOWI SZCZĘŚCIE? 

WG UCZNIÓW WG TEKSTU 

prezent, osiągnięcie sukcesu, ... 

 

 

 

 

 

 

6. Zapisz poniższą notatkę: 

 

perła = w tym tekście to symbol bogactwa (była pożądana przez rybaka, doprowadziła go do 

przyjęcia prawdziwego bogactwa) 

 

Motyw drogocennej perły pojawia się także w Biblii, w Nowym Testamencie (Mt 13, 46). 

 

7. Napisz streszczenie przeczytanego tekstu. Pamiętaj, streszczenie tworzymy 

chronologicznie (opisujemy wydarzenia z tekstu po kolei). Umieszczamy w nim jedynie 

kluczowe zdarzenia, pomijając nieistotne szczegóły. Ma ono zawierać maksymalnie ok. 4-5 

zdań. 

8. Zapisz poniższe rozważania: 

 

Mędrzec, wędrując brzegiem morza, czuł się szczęśliwy, odprężony, spokojny („Mijał ją 

[wioskę] ze śpiewem”). 

 

 9. Zastanów się, jaka mądrość płynie z przeczytanej opowieści? 

Np. Co daje człowiekowi szczęście? Są tym: rezygnacja z bogactwa, wewnętrzny spokój, 

pogoda ducha, optymizm, brak przywiązania do rzeczy materialnych, wyrzeczenie itp. 

 

10. Narysuj w zeszycie 6-7 kół, które będą symbolizowały perły i wpisz w nie rady 

wynikające z tekstu, np. Aby być szczęśliwym, nie trzeba być bogatym. 

 



11. Przypomnij sobie teraz omawiane w tym roku przypowieści biblijne. Zastanów się, co 

łączy tamte utwory  i „Drogocenną perłę”? Przeanalizuj treść poniższego wykresu (wydrukuj 

go i wklej do zeszytu lub przepisz). 

 

PRACA DOMOWA 

Zadanie 6 ze s. 153 w podręczniku (co najmniej 100 słów). UWAGA! Sfotografuj 

wykonane zadanie i prześlij do 31. 03. do oceny. Możesz zapisać je w edytorze tekstu i 

wysłać jako plik testowy lub sfotografować pracę z zeszytu i wysłać jako załącznik pod adres 

e-mail: emie@poczta.fm. Jako temat e-maila podaj: „język polski klasa VIB – 31.03.”. 

Pamiętaj o umieszczeniu na pracy swojego imienia i nazwiska! 

 

MATEMATYKA 

Dzisiaj lekcja będzie ćwiczeniem, które należy wykonać w Internecie. 

 

Temat: Zastosowanie poznanych zależności do rozwiązywania zadań tekstowych. 

 

1.Przypomnijcie sobie wzory, które macie zapisane w zeszycie (v=s/t , s=v*t , t=s/v ). 

2.Wykorzystajcie je do rozwiązywania zadań w tescie, który znajdziecie w Internecie. 

3.W przeglądarce internetowj wpiszcie: gwo.pl 

4.W zakładce tej strony odszukajcie strefę ucznia, szkoła podstawowa 

5.Następnie wchodzicie w  Klasa 6 Matematyka Testy onlin Prędkość, droga,czas 

6.Wykonajcie tam zamieszczone zadania. 

   Sprawdźcie swój wynik. 
   Przeanalizujcie te, w których popełniliście błąd (poprawna odpowiedż jest wskazana w teście).    

   Zastanówcie się nad prawidłowym rozwiązaniem. 
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INFORMATYKA GR. 2 

Temat: Artysta: Zmienne. 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/  

Po wejściu na stronę wybierają kurs 4, następnie lekcję 6. Artysta: Zmienne i wykonują 

zadania od 1 do 16. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku 

angielskim). Film jest cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Zainteresowani uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy. 

 

 

31.03.2020 r. 

MUZYKA 

TEMAT: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA PODLASIE, LUBELSZCZYZNA, 

RZESZOWSZCZYZNA. SYLWETKA W. LUTOSŁAWSKIEGOJAKO JEDNEGO  

Z NAJWYBITNIEJSZYCH WSPÓŁCZESNYCH KOMPOZYTORÓW POLSKICH 

I JEGO INSPIRACJE MUZYKĄ RZESZOWSZCZYZNY. 

1. Przeczytaj  tekst o Podlasiu (P s. 99), obejrzyj  fotografię pary w stroju podlaskim 

umieszczoną na mapce. 

 

2. Przeczytaj opis regionu oraz tekst o kapeli ludowej ze zwróceniem uwagi na rolę 

bębnisty oraz  To ciekawe! (P s.100). 

 

Praca domowa 

Napisz notatkę o Witoldzie Lutosławskim. 

Notatkę proszę przesłać na podany adres (aj.zawadzka1@wp.pl).  

Termin realizacji: do 07.04.2020 r. 

 

MATEMATYKA 

Na najbliższych zajęciach przypomnimy sobie wiadomości i  umiejętności związane z 

figurami płaskimi. 

Będziecie korzystać z Internetu. 

 

W zeszycie zapiszcie temat. 

 

Temat: Pole prostokąta, pole kwadratu. 

 

1.W przeglądarce internetowej wpiszcie gov.pl zdalne lekcje 

2.Wybierzcie Kl.6 matematyka Lekcja 1 Lekcja z e-podręcznika. 

3.Wykonajcie ćwiczenia. 

4.W zeszycie narysujcie dowolny prostokąt i kwadrat oraz napiszcie wzory na pola tych figur. 
 

https://studio.code.org/


JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Rozumienie tekstów pisanych i słuchanych – zadania egzaminacyjne. 

Zeszyt ćwiczeń str. 31. 

I. Wykonaj ćwiczenie według plecenia.  

Znaczenie trudniejszych słów, wyrażeń: 

- on both sides – po obu stronach 

- put down the weapon – odłożyć broń 

- get to know one another – poznać się nawzajem 

- get into troubles – wpaść w tarapaty 

- pick up the weapon – podnieść broń 

- make you laugh – rozśmieszyć cię 

- journey back home – podróż powrotna do domu 

- lost – zagubieni 

- search for – szukać czegoś 

- adventures along the way – przygody podczas drogi 

- join a circus – dołączyć do cyrku 

 

II. Przejdź do zadania drugiego. Posłuchaj nagrania dwa razy i zaznacz właściwe 

odpowiedzi.  

 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

Jeżeli macie jakieś pytania, problemy to w ramach godziny wychowawczej jestem dostępna 

dla Was w celu konsultacji.  

 

TECHNIKA 

Temat: Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych.  

Osiągnięcia ucznia : Wyszukiwanie, analizowanie i interpretowanie informacji zawartych w 

instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej urządzenia.  

Uczeń w praktyce:  

potrafi wyszukać potrzebne informacje w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej danego 

urządzenia; określa energochłonność urządzeń na podstawie etykiety energetycznej; korzysta z 

dostępnych informacji na temat obsługi urządzenia; potrafi obsługiwać i konserwować 

urządzenia AGD zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji i karcie gwarancyjnej  

 

Przeczytaj : Do wykonania prac domowych coraz częściej używa się urządzeń elektrycznych. 

Umożliwiają one na przykład sprawniejsze i szybsze przygotowanie posiłków oraz dłuższe 

przechowywanie artykułów spożywczych. Aby bezpiecznie korzystać z urządzeń gospodarstwa 



domowego, trzeba znać zasady ich działania i użytkowania oraz sposób czyszczenia i 

konserwacji. 

Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi, która jest dołączana do każdego nowo 

zakupionego sprzętu. Wraz zakupem nowego sprzętu AGD lub RTV powinniśmy otrzymać  w 
sklepie podstawową dokumentację, to znaczy: instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  powinna być napisana w języku polskim i zawierać: 

- ogólne dane techniczne urządzenia 

- nazwę producenta, 

- rok produkcji urządzenia, 

- zasady obsługi, regulacji i konserwacji zakupionego sprzętu, 

- znak bezpieczeństwa (certyfikat) potwierdzający zgodność z Polską Normą i Normą 

Europejską. 

 
KARTA GWARANCYJNA - pisemna gwarancja odpowiedzialności producenta za dobrą jakość 

jego wyrobów przez określony czas. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przy korzystaniu z urządzeń technicznych pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.  

Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik str. 228. 

ZADANIE DO WYKONANIA - w zeszycie przedmiotowym 

Wykonaj zadanie 5.1 str. 228 w podręczniku – pomocna będzie sporządzona tabela  

Nazwa urządzenia   

Zasady 

bezpieczeństwa 

podczas użytkowania 

 

Zasady eksploatacji  

 

 

Zasady konserwacji  

 

 

 

 


