
KLASA VI a 

6.04.2020 r. 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa” – to już 

znamy, powtarzamy – Składniowy Jarmark Cudów”. (2 godziny lekcyjne) 

Uczniowie pracują z podręcznikiem „Nauka o języku i ortografia” s. 180-186. Najpierw 

przypominają wiadomości s.180-181. Następnie analizują  zadania s.182-186. Do zeszytów 

zapisują zadania 3,8, 12,21. 

Wskazówki do zadań, rozwiązania: 

Zad. 1 

Np. Robotnicy ustawili ekran w parkowej alei. 

Zad. 2 – fałsz 

Zad. 3 

Zdanie pojedyncze: Jak rozpętałem drugą wojnę  światową 

Wypowiedzenie bez osobowej formy czasownika: Kevin sam w domu 

Zdanie współrzędnie złożone: Kochaj albo rzuć 

Zdanie podrzędnie złożone: Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz 

Zad. 7 – fałsz 

Czasem funkcję orzeczenia pełnią wyrazy typu trzeba, można, należy, warto                                                                

z towarzyszącymi im bezokolicznikami, np. Trzeba pomyśleć nad tym. 

Zad. 11 – prawda 

Zad. 13 – a  

Zad. 17 

Np. Malarz zarzucił pelerynę. Rozłożył sztalugi. Wyjął pędzel. 

Zad.18 

Ludzie dostrzegli geniusz artysty i wróżyli mu wielki sukces. 

Zad. 19 – fałsz 

Zad.24 

-Chodził na szczudłach 

-Krzywo włożył beret 

-Ubrał się dziwnie 

-Występował dla zabawy 

 



MATEMATYKA 

Temat: Zaokrąglanie liczb dziesiętnych. 

W celu przypomnienia zasad zaokrąglania liczb wykorzystaj materiał 

https://epodreczniki.pl/a/zaokraglanie-liczb-dziesietnych/DQuCorFFY 

Pomocą będzie także tabela w podręczniku na str.49. 

Gdy już wszystko przypomniałeś  wykonaj zadanie 9 i 11 str.266. 

 

RELIGIA 

Temat: Święta Wielkanocne 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego zwana Wielkanocą, jest najważniejszym świętem 

dla wszystkich chrześcijan. Jego treścią przewodnią jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa, 

które było nie tylko największym cudem w dziejach, ale przede wszystkim otworzyło 

wszystkim ludziom drogę do nieba. Jest zapowiedzią tego, że skoro Chrystus 

zmartwychwstał, my również zmartwychwstaniemy.  

Przykładowe symbole związane z Wielkanocą: 

Palma wielkanocna 

– triumf, nieśmiertelność, zwycięstwo nad grzechem, męczeństwo. Upamiętnia wjazd 

Chrystusa do Jerozolimy. Poświęconą należy zanieść do domu, by chroniła jego mieszkańców 

przed nieszczęściem.  

Paschał (świeca) 

– nadzieja, życie, miłość. Rozprasza mrok, to znak Chrystusa. Wskazuje kierunek. 

Woda 

– oczyszczenie, odrodzenie ducha i ciała, źródło życia. Odnawia, krzepi, zaspokaja pragnienia.  

Olej 

– natchnienie, pasja, odpowiedzialność. Znak błogosławieństwa Boga, darów Ducha 

Świętego. 

Baranek  

– symbol zmartwychwstałego Chrystusa, czystości, pokory, niewinności, 

posłuszeństwa. Baranek przypomina o tym, że Jezus odkupił nasze grzechy i jesteśmy 

zaproszeni na Ucztę Pańską.  

Jajka w koszyczku wielkanocnym 

– symbol nowego życia, płodności, odrodzenia. Według zwyczaju w niedzielę wielkanocną 

należy podzielić poświęcone jajko na tyle części, ile jest osób w rodzinie. Następnie wszyscy 

dzielą się pokarmem i składają sobie życzenia wielkanocne.  

Chleb w koszyczku wielkanocnym 

– symbol ciała Jezusa, pokarm niezbędny do życia, dar Boży. Ma zapewnić pomyślność i 

dobrobyt.   

https://epodreczniki.pl/a/zaokraglanie-liczb-dziesietnych/DQuCorFFY
https://kobietamag.pl/wasze-przepisy-babka-wielkanocna-baranek/
https://kobietamag.pl/wielkanocne-zyczenia-2019/


Wędliny, mięso w koszyczku wielkanocnym 

– mają symbolizować, podobnie jak Baranek, Chrystusa który oddał swoje życie w ofierze za 

całą ludzkość 

Sól w koszyczku wielkanocnym 

– nieśmiertelność, trwałość, oczyszczenie, prawda.  

 

Jako zadanie ułóż krótkie życzenia świąteczne jakie możesz złożyć swoim bliskim. Nie 

ograniczaj się do „wszystkiego najlepszego”, skorzystaj z podanej symboliki wielkanocnej. 

Zapisz ich treść w zeszycie 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Zuzia and friends – in the shop. 

Na początek utrwalimy sobie słownictwo z poprzedniej lekcji. Zapisz w zeszycie i 

przetłumacz: 

piekarnia –  

księgarnia –  

sklep mięsny –  

apteka –  

kwiaciarnia –  

biuro podróży –  

poczta –  

sklep z artykułami elektrycznymi –  

zieleniak –  

kiosk –  

Dzisiaj kolejna część naszej historyjki obrazkowej. Podręcznik str. 76 

Odtwórz nagranie w poniższym linku (znajdź swój podręcznik i kliknij Steps Plus dla klasy 

VI. Class Audio CD2 ). Możesz też odtworzyć nagranie z płytki CD. 

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

Słuchaj nagrania i śledź wzrokiem tekst. Przeczytaj samodzielnie. W razie trudności 

wysłuchaj nagrania tyle razy, ile potrzebujesz, aby opanować płynność czytania i wymowę. 

Zadanie 2 str. 77 

Zadanie sprawdzające rozumienie tekstu. Wykonaj w zeszycie. Uzupełnij zdania wpisując 

imiona poszczególnych bohaterów historyjki. 

 

 

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


7.04.2020r. 

INFORMATYKA GR.1 

Temat: Tworzenie wykresu na podstawie kilku serii danych. 

Uczniowie pracują w oparciu o materiał udostępniony na stronie https://epodreczniki.pl 

 

HISTORIA 

Temat: Republika Francuska / temat podzielony na dwie jednostki lekcyjne/. 

Podręcznik str.190. 
 

Zapamiętaj: 

W 1792 r. Ludwik XVI został oskarżony o spisek przeciwko władzom rewolucyjnym i 

uwięziony. Parlament  zlikwidował monarchie, wprowadził we Francji republikę, a króla 

Ludwika XVI wraz Marią Antoniną skazał na śmierć. Wyrok wykonano 21 stycznia 1793 roku. 

Egzekucja wywołała wielkie poruszenie w Europie.  w samej Francji wybuchały bunty 

skierowane przeciwko ewolucyjnym władzom, w obronie monarchii i Kościoła. 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- republika - państwo, w którym władzę sprawuje osoba lub grupa osób wybrana na określony 

czas przez obywateli w głosowaniu, 

- gilotyna  -urządzenie do ścinania głów osób skazanych na śmierć, skonstruowane przez 

francuskiego chirurga Josepha Guillotina, 

- radykalizm - postawa dążąca do przeprowadzenie głębokich zmian w życiu społecznym i 

politycznym nawet z wykorzystaniem drastycznych metod, 

- 1792 r. - obalenie monarchii i ustanowienie republiki we Francji, 

- 1793 r.- egzekucja Ludwika XVI. 

W zeszycie przedmiotowym odpowiedz na pytanie: 

Dlaczego Ludwik XVI został odsunięty od władzy? 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 1,2,3 str.96. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Trening przed sprawdzianem z wyrażeń algebraicznych. 

W ramach sprawdzenia swoich umiejętności rozwiąż test na: 

https://gwo.pl/strony/2517/seo_link:klasa-6-wyrazenia-algebraiczne-i-rownania 

Dziś też w serwisie wsipnet.pl otrzymasz informacje dotyczące jutrzejszego sprawdzianu                 

(godzina przesłania testu, czas jego pisania oraz godzina i sposób jego odesłania). 

 

https://epodreczniki.pl/
https://gwo.pl/strony/2517/seo_link:klasa-6-wyrazenia-algebraiczne-i-rownania


JĘZYK POLSKI 

Kontynuacja tematu z 6.04.2020r. 

Temat: „Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa” – to już 

znamy, powtarzamy – Składniowy Jarmark Cudów”. (2 godziny lekcyjne) 

 

W-F 

Temat: Kształtujemy górne i dolne partie mięśni.   

Ćwiczenia wykonuj poprawnie i systematycznie (co najmniej 2 razy w tygodniu)! 

Zaczynamy od rozgrzewki 

https://liblink.pl/waHSvADzI8 

Przechodzimy do ćwiczenia. 

https://liblink.pl/nilXfAIp39 

 

TECHNIKA 

Temat: Urządzenia grzewcze. 

Przeczytaj temat z podręcznika str. 229-231 

1. Zapisz temat lekcji  

2. Wypisz urządzenia grzewcze stosowane w gospodarstwie domowym ( materiał w 

podręczniku )  

3. Wykonaj zadanie 6.1 -  podręcznik str. 230 ( opracuj na podstawie podręcznika,  

wiedzy własnej i najbliższych   oraz informacji internetowych) 
 

Uwaga ! 

Prześlij do oceny  wykonane zadanie z poprzedniej lekcji (prace należało wykonać podczas 

zajęć  31.03.2020 r. Było to zadanie 5.1 str.228 – należało wykonać  w  załączonej do zadania  

tabeli). Możesz zapisać je w edytorze tekstu i wysłać jako plik tekstowy, lub sfotografować 

pracę z zeszytu i wysłać jako załącznik pod adres e-mail :  technika.rajgrod@gmail.com    

Jako temat podaj: ,,klasa VIa  i swoje imię i nazwisko”. Pracę należy przesłać do 

09.04.2020r.  

 

MUZYKA 

Temat: Twórczość Krzysztofa Pendereckiego oraz Witolda Lutosławskiego 

1. Przeczytaj notatkę.  

Krzysztof Penderecki 

23.11.1933—29.03.2020 

 
Kompozytor i dyrygent, urodzony 23 listopada 1933 roku w Dębicy, zmarł 29 marca 2020 

roku. W muzyce XX wieku nikt nie zrobił takiej kariery, jak on. Nie zrobił jej również tak 

szybko! - przepisz do zeszytu. 

https://liblink.pl/waHSvADzI8
https://liblink.pl/nilXfAIp39
mailto:technika.rajgrod@gmail.com


 

 
 



 

 

Otwórz poniższy link, uważnie go przeczytaj.  

https://1.bp.blogspot.com/-02SZHFvzmIM/XoWu-gruFnI/AAAAAAAAAWs/vC-

q57O5QJkt4RR3xGrnCkZgPDHIAanqwCLcBGAsYHQ/s1600/10.png 

2. Teraz zaloguj się na platformie epodreczniki.pl znajdziesz tam wiadomości o Witoldzie 

Lutosławskim. Przeczytaj notatkę i wykonaj zadania. Termin realizacji - 21.04.2020 r.  

 

8.04.2020 r. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Zadania egzaminacyjne. 

Zeszyt ćwiczeń str. 33 

Wykonaj zadania 1,2 zgodnie z poleceniem. Korzystaj ze słownika, jeżeli nie rozumiesz 

wyrazów lub wyrażeń. Poniższe wyrazy i wyrażenia są obowiązkowe do zapisania i 

zapamiętania! Przetłumacz je. 

look for –  

fit –  

try on –  

How much is it? –  

changing rooms –  

square –  

 

MATEMATYKA 

Temat: Test sprawdzający z działu „ Wyrażenia algebraiczne.” 

 

https://1.bp.blogspot.com/-02SZHFvzmIM/XoWu-gruFnI/AAAAAAAAAWs/vC-q57O5QJkt4RR3xGrnCkZgPDHIAanqwCLcBGAsYHQ/s1600/10.png
https://1.bp.blogspot.com/-02SZHFvzmIM/XoWu-gruFnI/AAAAAAAAAWs/vC-q57O5QJkt4RR3xGrnCkZgPDHIAanqwCLcBGAsYHQ/s1600/10.png


GEOGRAFIA 

Temat: Turystyka w Europie Południowej. 

Możesz obejrzeć film - https://www.youtube.com/watch?v=89Lq9FdfAaM 

Zapisz do zeszytu poniższe punkty. 

 Walory przyrodnicze i walory kulturowe Europy Południowej. 

 Atrakcje turystyczne w wybranych krajach Europy Południowej. 

 Rola turystyki w krajach śródziemnomorskich. 

Przeczytaj uważnie treść tematu w podręczniku str.120-124. 

Zwróć uwagę, że kraje Europy Południowej to kraje śródziemnomorskie (leżą nad M. 

Śródziemnym, znajdź je na mapie Europy). Na rozwój turystyki mają wpływ warunki 

naturalne (ciepły, podzwrotnikowy klimat, ciepłe morze, liczne plaże) i walory kulturowe: 

liczne zabytki, kuchnia, imprezy kulturalne. Poza nimi, ważna jest też w turystyce  

infrastruktura (drogi, hotele, restauracje…), dzięki której turyści mogą korzystać z atrakcji w 

danym kraju. 

- wykonaj z zeszytu ćwiczeń str. 76-79 te zadania, które potrafisz. 

-  zapamiętaj informacje w ramce na str. 79 zeszytu ćwiczeń. 

- Wymień w zeszycie przedmiotowym przykłady 4 krajów Europy Południowej, w  których 

turystyka odgrywa istotną rolę w gospodarce.  

 

HISTORIA 

Temat: Rządy jakobinów. 

 

Podręcznik  str.191-192. 

Zapamiętaj: 

W latach 1793-1794 we Francji rządziło stronnictwo jakobinów. Jego przywódcą był 

Maksymilian Robespierre. Jakobini  wprowadzili rządy oparte na terrorze. Polegały one na 

karaniu śmiercią wszystkich, którzy zostali uznani za wrogów rewolucji. Gilotyna pracowała 

bez ustanku. W krótkim czasie / około miesiąca/ stracono ponad 1300 osób. W okresie 

Wielkiego Terroru zgilotynowano 14 tysięcy wrogów rewolucji. 

Wkrótce nawet współpracownicy Robespierra poczuli się zagrożeni i zorganizowali 

przeciwko niemu opozycję. Robespierr i jego stronnicy zostali aresztowani 27.07.1794r. a 

dwa dni później straceni. 

Po obaleniu rządów jakobinów władzę we Francji sprawował pięcioosobowy dyrektoriat. 

Zachował on podstawowe zdobycze rewolucji, takie jak :republikański system rządów, 

równość ludzi wobec prawa, a także wolności i prawa obywatelskie. 

Na podstawie tekstu w podręczniku wyjaśnij pojęcia w zeszycie: 

- jakobini -  

- terror -  

- dyrektoriat -  

- Wielki Terror- 

- wykonaj polecenie 3 str.193 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 4 i 5 str.97. 

https://www.youtube.com/watch?v=89Lq9FdfAaM


 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Składnia zdania pojedynczego i złożonego – utrwalenie wiadomości. 

Uczniowie powtarzają wiadomości z całego rozdziału Składnia  (podręcznik „Nauka             

o języku i ortografia”) s. 116-187. Zwracają szczególną uwagę na zagadnienia, które 

sprawiają im trudność. 15 kwietnia będzie jeszcze jedna lekcja powtórzeniowa. Po świętach 

(16 kwietnia) sprawdzian ze składni. Jeśli są pytania, trudności, proszę kontaktować się         

ze mną telefonicznie, na platformie wsipnet  lub na grupce klasowej. 

Materiał na platformie e-podręczniki Przydawki, okoliczniki i dopełnienia wzbogacają 

wypowiedzenia. Uczniowie ćwiczą na platformie, nie przepisują zadań do zeszytu. 

 

W-F 

Temat: Kształtujemy górne i dolne partie mięśni.   

Ćwiczenia wykonuj poprawnie i systematycznie (co najmniej 2 razy w tygodniu)! 

Zaczynamy od rozgrzewki 

https://liblink.pl/waHSvADzI8 

 

Przechodzimy do ćwiczenia. 

https://liblink.pl/nilXfAIp39 

https://liblink.pl/waHSvADzI8
https://liblink.pl/nilXfAIp39

