
KLASA VI b 

29.04.2020 

WF 

Temat: Gra 1 na 1. 

 

Zwróć uwagę na poprawność wykonania. 

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

Sygnalizacja sędziowska w piłce ręcznej.                                   

https://www.youtube.com/watch?v=-VSez32PEPA 

 

MATEMATYKA 

Temat: Obliczanie pól powierzchni i objętości wielościanów-zadania. 

 

W zeszycie proszę rozwiązać zad. 6,7 i 8 ze s. 284 z podręcznika. 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Our own shop for a day. Zadania w czytaniu i słuchaniu ze zrozumieniem. 

Dziś proszę Cię, żebyś wykonał kilka zadań na przećwiczenie umiejętności czytania i 

słuchania.  

Zeszyt ćwiczeń str. 35. 

I. W zad. 1 przeczytaj tekst, w którym Nick opisuje szkolny projekt z informatyki 

dotyczący własnego sklepu. Odpowiedz na pytanie z polecenia. 

Trudniejsze słowa: 

- grow vegetables – sadzić warzywa 

- work out - rozpracować 

- control the watering – kontrolować nawadnianie / podlewanie 

- a greenhouse – szklarnia 

- a greengrocer’s shop – warzywniak 

- write adverts – pisać reklamy 

II. Wykonaj zad. 2. 

III. Posłuchaj nagrania w zad. 3. Na jego podstawie wykonaj zad. 3, 4, 5.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gNiucIsyPsU
https://www.youtube.com/watch?v=-VSez32PEPA


GEOGRAFIA 

Temat: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z działu: Gospodarka Europy. 

W ramach sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z tego działu zaloguj się proszę do e-

dziennika, w panelu pracy zdalnej znajdziesz test. Rozwiąż go. Ocena z testu będzie miała 

wagę 1. 

 

30.04.2020 

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. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych-wielościany. 

 

W zeszycie rozwiązujecie zad. 13 i 15 ze s. 286 z podręcznika.  Rozwiązania proszę mi 

przesłać na adres: halina6789@wp.pl 

 

RELIGIA 

Temat: Dobro i zło. 

1. Przeczytaj opis tematu: 

W wielu życiowych sytuacjach, zwłaszcza kiedy spotyka nas cos przykrego, zadajemy 

sobie pytanie dlaczego Pan Bóg pozwala aby takie sytuacje miały miejsce. Często 

obwiniamy Boga za to co się dzieje. Zapominamy jednocześnie, że Pan Bóg obdarzył 

nas wolnością wyboru co do naszego postępowania. 

Obejrzyj podany film: 

https://www.youtube.com/watch?v=EGdgF4hxRRA&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-

mpYDdvBKcsGutqlq&index=24 

 

JĘZYK POLSKI 

Kontynuacja tematu z lekcji II we wtorek. 

 

mailto:halina6789@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=EGdgF4hxRRA&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=EGdgF4hxRRA&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=24


HISTORIA 

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego. 

 

III. Napoleon u schyłku potęgi. Armia Napoleona. 

 

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. 

 

W zeszycie przedmiotowym wymień podstawowe elementy uzbrojenia piechoty francuskiej. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Steps to Exam Success – przykładowe zadania egzaminacyjne. 

Dziś zapoznaj się i wykonaj według poleceń  dwa zadania z zeszytu ćwiczeń ze str. 36. To 

zadanie na czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Pamiętaj, że w zadaniach ze słuchu w 

trakcie egzaminu będziesz mógł posłuchać nagrania tylko dwa razy. Tutaj możesz słuchać 

dowolną ilość razy. Postaraj się wykonać zadania jak najlepiej.  

 


