
KLASA VI a 

27.04.2020 r. 

JĘZYK POLSKI 

Temat: ”Słowem malowane” Maria Pawlikowska - Jasnorzewska Olejne jabłka.             

(2 godziny lekcyjne) 

Podręcznik „Literatura i kultura” s.212-213 

Uczniowie czytają wiersz Olejne jabłka i informacje o autorce, następnie ustnie opisują obraz 

Paula Cezanneʼa Martwa natura z dzbanem i owocami. 

Obraz Paula Cezanneʼa Martwa natura z dzbanem i owocami przedstawia owoce leżące       

na drewnianym stole.  

→ Na pierwszym planie dostrzegamy pomarańcze, jabłka i cytryny.  

→ Rozłożone są bezładnie na białej serwecie.  

→ Pofałdowany materiał tworzy nieregularne zagłębienia.  

→ Widać na nim grę światła i cienia – miejscami jest jasny i rozświetlony, a gdzieniegdzie 

zauważyć można ciemne smugi.  

→ Owoce są bajecznie kolorowe – zielone, żółte, czerwone, pomarańczowe.  

→ Na nich też widać plamki światła.  

→ W centrum obrazu zwraca uwagę sinoniebieski dzban.  

→ Odbija się w nim słońce.  

→ Można odnieść wrażenie, że błękit naczynia rozlewa się na biel serwety.  

→ W głębi po lewej stronie obrazu zwraca uwagę draperia w ciepłym, beżowym kolorze.  

→ Kompozycja, choć na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie chaosu, wydaje się 

przemyślana.  

→ Dzieło intryguje odbiorcę.  
 

Zad.1 s.213 – pisemnie  

Słowniczek 

biel cynkowa – delikatna biała farba używana do rozjaśniania kolorów.  

cień – ciemny obszar, do którego nie dociera światło.  

ciepła – (w malarstwie) określenie barwy.  

kontur – zarys kształtu.  

kraplak – rodzaj czerwonego barwnika.  

olejny – malowany farbami olejnymi.  

pociągnąć – pokryć coś cienką warstwą.  

 

Zad.2 s.213 – ustnie 

Najsilniej oddziałuje epitet modry, bo pojawia się dwa razy w wierszu – otwiera i zamyka 

utwór. Zwraca również uwagę epitet krzywe dotyczący kształtu owocu, wydaje się 

niepasujący do opisu zwykle doskonale okrągłego jabłka. Kolory na palecie: niebieski, 

czerwony, biały, zielony, czarny. 

 

 

 



Zad.3 s.213 – pisemnie  
 

„jabłko […] ma na policzku białe światełko jak żywe” – uosobienie,  

„biele cynkowe śnią ciche” – ożywienie  

Biel może rozjaśniać elementy obrazu, wydobywać kontrast, przynosić symboliczne 

znaczenia, np. czystości i niewinności. 

 

Zad.6 s.213 – ustnie  

Elementy, do których mogłyby się odnosić słowa wiersza, np.  

jabłka z błękitnym konturem;  

jabłko najdalej wysunięte do tyłu wydaje się „kwadratowo krzywe”;  

jabłka „pociągnięte zielenią”;  

jabłka muśnięte, „poplamione” czerwonym kolorem;  

plamki światła na owocach;  

draperia w ciepłym, beżowym kolorze;  

biały obrus.  

 

Różnice, np.  

na obrazie jest dzban, a w wierszu wspomina się o talerzu;  

w wierszu nie ma wzmianki na temat pomarańczy i cytryny.  

 

Zadania obowiązkowe  na platformie wsipnet: Tworzenie wypowiedzi – Mówienie i pisanie – 

Zestaw 21 – Zaproszenie cz.2 – do 30.04.2020 r. 

 

 

MATEMATYKA 

W tym tygodniu w dalszym ciągu zajmujemy się działem matematyki zwanym „Algebrą”. 

Przypomnicie i poćwiczycie rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą (przedostatni dział          

w podręczniku). 

Temat: Pierwiastek równania. Doskonalenie rozwiązywania równań z jedną 

niewiadomą. 

(temat na 2 jednostki lekcyjne) 

Pierwiastek równania jest to liczba spełniająca to równanie czyli np.  jeśli 2x = 10                     

to  x = 10 : 2  a więc x = 5 . Powiemy więc, że 5 jest pierwiastkiem tego równania 

(rozwiązaniem równania). W celu przypomnienia i utrwalenia wykorzystajcie również 

materiały na platformie: 

https://epodreczniki.pl/a/rozwiazanie-rownania-liczba-rozwiazan-rownania/DtmkE2ae2 

W zeszycie proszę rozwiązać zadania 12 – 17 z podręcznika na str.274 – 275. 

Uwaga: 

Proszę do środy tj.29.04.2020 przesłać na moją pocztę (danuta.raj.1613@gmail.com) 

rozwiązanie zadania 17 od podpunktu f) do podpunktu o) . Przypominam o przekształceniu 

równania a nie tylko zapisaniu samego wyniku. 

 

https://epodreczniki.pl/a/rozwiazanie-rownania-liczba-rozwiazan-rownania/DtmkE2ae2
mailto:danuta.raj.1613@gmail.com


RELIGIA 

Temat: Znaki obecności wiary 

 

1. Przeczytaj opis tematu: 

Jako ludzie, w zdecydowanej większości przypadków otaczający nas świat odbieramy 

za pomocą zmysłów. To co widzimy, słyszymy, czujemy, czy odbieramy w inny 

sposób buduje nasz obraz rzeczywistości która nas otacza. Także nasza wiara, mimo iż 

jest rzeczywistością niematerialną, znajduje swoje odbicie w tym co możemy 

zobaczyć czy poczuć. Mowa tu właśnie o symbolach związanych z wiarą, które 

przypominają nam o Bożym działaniu w świecie. 

2. Przeczytaj temat nr 40 z podręcznika „Znaki obecności wiary” (str. 126-127) 

3. Wykonaj w zeszycie polecenie nr 2: Wymień znaki wiary obecne w przestrzeni 

publicznej 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Be going to i will – doskonalenie umiejętności budowania zdań. 

Be going to 

Uzupełnij tabelkę odpowiednią formą czasownika TO BE. 

I……am………………                                           wear jeans. 

You……………………                                           do your homework. 

He…………………….                                            text his friends. 

She……………………       going to                       kiss Steve. 

It……………………...                                             rain. 

We……………………                                            be late. 

You…………………..                                             tidy your room. 

They………………….                                             watch a DVD. 

Zamień zdania twierdzące z tabelki na przeczące wg wzoru. 

1. I’m not going to wear jeans. 

Zamień zdania twierdzące z tabelki na pytania wg wzoru. 

1. Are you going to wear jeans? 

Jeśli masz trudności pomoże Ci tabelka poniżej. 

 

 



Osoba  Zd.twierdzące Zd. przeczące Pytania  Krótkie 

odpowiedzi 

I am going to sleep ‘m not going to 

sleep 

Am I going to 

sleep? 

Yes, I am. 

No, I’m not. 

You are going to sleep aren’t going to 

sleep 

Are you going 

to sleep? 

Yes, I am. 

No, I’m not. 

He, 

She, 

It 

is going to sleep isn’t going to 

sleep 

Is he/she/it  

going to sleep? 

Yes, he/she/it is. 

No, he/she/it is 

We, 

You, 

They 

are going to sleep aren’t going to 

sleep 

Are we/you/they   

going to sleep? 

Yes, 

we/you/they are. 

  Wykonaj zadania w zeszycie. 

Will 

Uzupełnij zdania twierdzącą formą WILL. 

1. If I arrive late, I (call) __________ you. 

2. They (help) __________ you. 

3. Maybe he (stay) __________ at home tonight.  

4. Peter (buy) __________ the tickets. 

5. I hope that my boyfriend (cook) __________ dinner tonight. 

6. We think FCB (win) __________ the match.  

7. I’m sure my boss (understand) __________ my problem.  

8. I (get) __________ you a drink. Do you like coffee? 

9. Maybe my sister (do) __________ a language course in London. 

10. It’s late. I think I (go) __________ to bed now. 

Przetłumacz zdania, zastosuj formę przeczącą WON’T. 

1. Nie kupię nowego samochodu. 

2. Ona nie pojedzie do babci. 

3. Kacper nie przyjdzie na imprezę. 

4. Nie spotkam się z tobą we wtorek. 

Przykład nr 1 

I won’t buy a new car. 



28.04.2020r. 

INFORMATYKA GR.1 

Temat: Pomoc z angielskiego. 

Uczniowie pracują zgodnie z poleceniami z podręczniki str. 107-109, następnie wykonują 

zadanie 3 str. 110.  

Przed kopiowaniem tłumaczenia wykonaj zrzut ekranu. Zdjęcie prześlij na adres: 

klimarek@wp.pl. W temacie maila wpisz swoje nazwisko, imię i klasę.  

Jak wykonać zrzut ekranu znajdziesz w podręczniku w temacie 3 lub w internecie. W razie 

problemów napisz do mnie. 

 

HISTORIA 

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego. 

 

III.Napoleon u schyłku potęgi . 

 

Zapamiętaj: 

- Armia napoleońska odniosła wiele zwycięstw nad koalicją państw europejskich. Dzięki 

sukcesom wojennym do Francji przyłączono nowe terytoria, a liczne państwa europejskie 

musiały uznać zwierzchnictwo Napoleona. 

- Napoleonowi nie udało się pokonać Wielkiej Brytanii na polu bitwy. Dlatego cesarz 

zarządził blokadę kontynentalną, która miała zniszczyć gospodarkę przeciwnika i skłonić go 

do kapitulacji. 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- Związek Reński- obszar utworzony z części ziem niemieckich , podporządkowany Francji. 

- blokada kontynentalna - polegała na tym, że Francja, jej sojusznicy i państwa przez nią 

pokonane nie mogły handlować z Wielką Brytanią. 

- 1807r. - traktat w Tylży, 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 5,6 str.99. 

 

MATEMATYKA 

Kontynuacja tematu z dn.27.04.2020r. 

Temat: Pierwiastek równania. Doskonalenie rozwiązywania równań z jedną 

niewiadomą. (temat na 2 lekcje) 

 

JĘZYK POLSKI 

Kontynuacja tematu z dn.27.04.2020r. 

Temat: ”Słowem malowane” Maria Pawlikowska - Jasnorzewska Olejne jabłka.             

(2 godziny lekcyjne) 

 

mailto:klimarek@wp.pl


W-F 

Temat: Rzuty z biegu oraz wyskoku. 

Zwróć uwagę na poprawność wykonania. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5W1dPE111E 

TECHNIKA 

Temat:  Nowoczesny sprzęt na co dzień. 

1.Nowoczesne urządzenia w domu 

2.Sprzęt elektroniczny wokół nas – zasady działania i obsługa  

- urządzenia audio-wideo,  urządzenia  audiowizualne 
 

W wielu codziennych sytuacjach są wykorzystywane  nowoczesne urządzenia , za pomocą 

których można nagrywać, przetwarzać lub odtwarzać obraz i dźwięk. Noszą one wspólną 

nazwę: sprzęt audio- wideo. << ,,audio’’ oznacza , ze urządzenie jest przeznaczone do 

obróbki dźwięku , natomiast ,,wideo’’ – obrazu. Sprzęt audiowizualny może służyć jako 

narzędzie pracy, a także do celów rozrywkowych>> 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5W1dPE111E


* zapoznaj się:  przeczytaj i obejrzyj prezentacje : ( kliknij Ctrl+ kliknięcie w łącze )  

- urządzenia techniczne w domu 

- https://prezi.com/9hhrv-n-vzar/nowoczesny-sprzet-na-codzien/ 

- https://prezi.com/2s1lxdhnlsq1/nowoczesne-urzadzenia-techniki-komputerowej/ 

 

ZADANIE DO WYKONANIA  

Zapoznaj się z tematem lekcji :  podręcznik str. 235-237, powyższa notatka ,udostępnione 

materiały – źródła internetowe  

W zeszycie przedmiotowym : zapisz temat lekcji, sporządź notatkę ( możesz wykorzystać  

powyższą notatkę sporządzoną przeze mnie – możesz ją wydrukować i wkleić)  

 

Praca domowa  : -   praca na ocenę  !!! 

 

Wykonaj  zadania:  

1. Odszukaj w różnych źródłach informacje o tym, jakie nowoczesne funkcje mogą 

mieć:  pralki, zmywarki , żelazka  ( podręcznik, prezentowane na zajęciach  informacje i z 

innych źródeł internetowych)  
2. Przygotuj  prezentację lub referat na temat budowy , działania, funkcji  i obsługi   

jednego wybranego urządzenia gospodarstwa domowego lub wybranego sprzętu 

elektronicznego ( jeżeli dobierzecie się zdalnie w zespoły 2 lub 3 osobowe,  to zadanie 

to może być pracą zespołową )  

 

Prześlij do oceny  wykonane zadanie.  Możesz zapisać je w edytorze tekstu i wysłać jako plik 

tekstowy, lub sfotografować pracę z zeszytu i wysłać jako załącznik( zadanie 2 - może być 

prezentacja w załączniku )  pod adres e-mail :  technika.rajgrod@gmail.com     

Jako temat podaj: ,, klasa VI ..  i swoje imię i nazwisko ‘’.  

Pracę należy przesłać :  

 ZADANIE  1 przesyłamy do 04.05.2020r. (poniedziałek) 

 ZADANIE 2 przesyłamy do 11.05.2020r. ( poniedziałek) 

W razie jakichkolwiek pytań, problemów proszę kontaktować się ze mną przez w/w adres. 

 

MUZYKA 

Temat: Jazz, czyli wielka improwizacja. 

Podręcznik s. 109 - 112 

Notatka do zeszytu 

Jazz to gatunek muzyczny, który powstał na początku XX wieku, na południu stanów 

Zjednoczonych w Nowym Orleanie; kierunek ten łączy muzykę afrykańską, europejską i 

amerykańską (blues, ragtime i muzyka europejska). Charakteryzuje się rytmem synkopowym 

w metrum parzystym, dużym polem dla interpretacji, aranżacji oraz stosowania improwizacji. 

 

 

 

http://sp4.ckj.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/urzadzenia_techniczne.pdf
https://prezi.com/9hhrv-n-vzar/nowoczesny-sprzet-na-codzien/
https://prezi.com/2s1lxdhnlsq1/nowoczesne-urzadzenia-techniki-komputerowej/
mailto:technika.rajgrod@gmail.com

