
KLASA VI B 

18.05.2020 

RELIGIA 

Temat: Święta Jadwiga Śląska – wzór troski o ludzi potrzebujących 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Pan Jezus zawsze wskazywał na dobra nieprzemijające, takie które nie skończą się 

wraz z naszym ziemskim życiem. Ukazywał, że celem naszego życia jest niebo. 

Przykładem osoby która poświeciła dobra ziemskie na rzecz pomocy ubogim  

i potrzebującym, a przez to dążyła do świętości jest św. Jadwiga Śląska. 

2. Obejrzyj film opowiadający o życiu i działalności świętej Jadwigi Śląskiej: 

https://www.youtube.com/watch?v=0GeaCWO2vKw  

3. Na podstawie filmu oraz akapitu „Źródło prawdziwego szczęścia” (w podręczniku na 

stronie 144) napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Jakie najważniejsze dzieła 

miłosierdzia podejmowała św. Jadwiga Śląska? 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Zadania z kontekstu historyjki ‘Zuzia and friends’. 

Podręcznik str. 90-91. 

I. Włącz nagranie 3.3 i przypomnij sobie treść historyjki. Przeczytaj ją na głos.  

II. Przejdź do zad. 2. Przeczytaj zdania 1-6. Czy są one prawdziwe czy fałszywe? 

III. Wykonaj zad. 3. Postaraj się udzielić odpowiedzi na pytania 1-5.  

Znaczenie pytań: 

1 O której godzinie spotkają się Alex, Dan i Zuzia w poniedziałek rano? 

2 Jaki numer ma dom Alexa? 

3 Jak daleko jest z domu Aleksa do szkoły? 

4 Jak wygląda Aleks gdy dociera do szkoły? 

5 Dlaczego Alex nie chce aby jego zdjęcie znalazło się na stronie szkoły? 

IV. Odnajdź w tekście frazy 1-4 z zad. 4. Zapisz je w zeszycie. 

V. Narysuj buźki z zad. 5 w zeszycie. Następnie podpisz je nazwami emocji 

podanymi w ramce.  

VI. Z dzisiejszej lekcji zapamiętaj wyrażenia z zad. 4 i emocje z zad. 5.  

 

WF 

Temat: Profilaktyczne zasady utrzymania higieny.        

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=0GeaCWO2vKw
https://www.youtube.com/watch?v=ZgCTSCVVDXY


BIOLOGIA 

Temat: Rozmnażanie się i rozwój ptaków.  

Przeczytaj temat w podręczniku na str. 127 – 132. 

W podręczniku, na str. 127 masz zamieszczony rysunek przedstawiający budowę jaja ptaka. 

Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1, 2, 3, 4, 5 na str. 54-55. 

Na str. 130-132 w podręczniku mamy informacje na temat zachowania godowego ptaków i 

opieki nad potomstwem. Na ich  podstawie wykonaj zadanie 6 w zeszycie ćwiczeń na str. 55. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat przeznaczony na dwie lekcje tj. poniedziałek i wtorek. 

Temat: „Czarodzieje pędzla i pióra” Rady dla opisujących obraz. Paul Cézanne „Martwa 

natura z jabłkami i pomarańczami” 

 

1. Przyjrzyj się poniższym obrazom i zastanów się, co je łączy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Paul Cézanne Martwa natura z jabłkami                            Jan Chrucki Martwa natura z lornetką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Harmen Steenwijck Vanitas         Vincent van Gogh Słoneczniki            Jacopo de’Barbari Martwa natura z 

                                           kuropatwą i żelaznymi rękawiczkami 



2. Na pewno zauważyłeś, że cechuje je bogactwo przedmiotów, nieobecność ludzi, są to 

jedynie przedmioty nieożywione lub martwe zwierzęta/ elementy ludzkiego szkieletu. Myślę, 

że potrafisz już bardzo dobrze określić ten temat w malarstwie (martwa natura). W celu 

przypomnienia informacji odczytaj Wiem więcej ze s. 209 z podręcznika do literatury. 

 

3. Jeden z autorów martwych natur – mistrz tego tematu – do tego stopnia zafascynowany 

nieruchomością obiektów, zaczął podobnie traktować portretowanych ludzi. Przeczytaj 

poniższą antegdotkę o Paulu Cézannie. 

4. Zwróć uwagę, że obrazy przedstawiające martwą naturę nie są tylko ładną dekoracją ścian 

salonu, często przekazują też głębsze – symboliczne treści. Na obrazie Vanitas – czaszka 

ludzka symbolizuje ulotność życia ludzkiego, przemijanie. Podobnie jak świeca – życie 

człowieka; dogasająca – kończące się życie. 

 

5. Przyjrzyj się teraz obrazowi Paula Cézanne’a ze s. 208 w podręczniku. Zastanów się, co 

najbardziej przyciąga Twój wzrok? Dlaczego tak się dzieje? Zwróć uwagę na kolorystykę 

owoców, które wyraźnie odcinają się od bieli tkaniny. Wartym zauważenia jest też fakt 

zróżnicowania kształtów – ostre kształty pofałdowanej tkaniny wydobywają krągłość 

owoców. 

 

6. Spójrz teraz na zadanie 3. ze s. 210. Jakie zauważasz różnice, gdy patrzysz na owoc w 

powiększeniu (namalowany przez malarza), a co dzieje się, gdy widzisz go z pewnej 

odległości? 

Odp. W zbliżeniu jabłko wygląda tak, jakby składało się z barwnych plam naniesionych 

delikatnymi pociągnięciami pędzla. Z oddali ten sam przedmiot sprawia wrażenie gładkiego, 

przestrzennego, idealnego niemal tak, jak na fotografii. 

 

7. Wykonaj zadanie 4. ze s. 210. 

Odp. Cień tworzą ciemniejsze, zmieszane barwy, natomiast plamami światła są jasne kolory o 

różnym natężeniu barw. 

 

8. Przeanalizuj „Rady dla opisujących obraz” ze s. 211 pod kątem obrazu Paula Cézanne’a 

ze s. 208.  Stwórz w zeszycie schematyczny opisu obrazu „Martwa natura z jabłkami i 

pomarańczami”. W tym celu wyszukaj niezbędnych informacji o obrazie. Poćwicz 

określanie położenia elementów w dziele. Zastanów się, co byś zapisał jako podsumowanie 

swojej pracy w punkcie – wrażenia po obejrzeniu obrazu. 

 

PRACA STYLISTYCZNA NA LEKCJI 

W piątek – 22 maja o godzinie 11.00 odbędzie się pisanie pracy stylistycznej (opis obrazu) 

on-line. Szczegóły w temacie piątkowym. Koniecznie zapoznaj się z treścią polecenia przed 

przystąpieniem do pisania. Udział obowiązkowy! 

 

 



 

KARTKÓWKA ZE ZNAJOMOŚCI TREŚCI LEKTURY 

W następny poniedziałek – 25 maja o godz. 14.00 odbędzie się kartkówka (on-line) po 

lekturze L. M. Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”. Przeczytaj dokładnie treść 

utworu. Jeżeli jest taka potrzeba – powtórz najważniejsze informacje (nazwiska bohaterów, 

nazwy miejsc itp.). Nie będzie możliwości poprawy kartkówki. Postaraj się, gdyż jest to jeden 

z ostatnich testów, który ma wymierny wpływ na ocenę końcową. Udział obowiązkowy! 

 

MATEMATYKA 

Temat: Jaki to procent - zadania. 

  

Kontynuujemy poprzedni temat lekcyjny. W zeszycie wykonajcie zad. 23 i 25 s. 269 z 

podręcznika. 

 

INFORMATYKA GR. 2 

Temat: Ćwiczymy programowanie. 

Proszę wejść na stronę https://studio.code.org/s/course2, wybrać etap 19 i wykonać 

przynajmniej 5 zadań. 

 

ZAJĘCIA KREATYWNE 

Temat: Poznajemy etapy rozwoju motyla. Wykonujemy laurkę na Dzień Matki. 

Wejdź w poniższe linki, pierwszy to cykl rozwoju Pazia Królowej, drugi to praca do 

wykonania laurka dla mamy. Powodzenia. 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=A-2bCr9oBz4 

2.  https://www.youtube.com/watch?v=lFBmzm6fRXg 

 

 

19.05.2020 

MUZYKA 

Temat: Austria i Włochy (opera, Rossini, Vivaldi, lutnicy). Podręcznik str. 122- 125. 

Jodłowanie – śpiew górali alpejskich 

Jodłowanie to charakterystyczny tradycyjny śpiew górali zamieszkujących Tyrol (górzysty 

region północnych Włoch i zachodniej Austrii) oparty na sylabach dźwiękonaśladowczych. 

Może być jednogłosowy lub wielogłosowy. Polega na powtarzanych szybkich zmianach 

wysokości dźwięku (w obrębie jednej śpiewanej nuty) oraz ciągłych zmianach dwóch 

rejestrów głosowych – piersiowego i głowowego, a także częstym wykorzystywaniu 

samogłoski „i”, na której śpiew brzmi szczególnie głośno i przenikliwie. 

Jodłowanie jest być może najstarszą i najgłośniejszą formą głosowej komunikacji ludzkiej. 

Jodłując, ludzie porozumiewali się ze sobą i przekazywali ważne informacje na duże 

https://studio.code.org/s/course2
https://www.youtube.com/watch?v=A-2bCr9oBz4
https://www.youtube.com/watch?v=lFBmzm6fRXg


odległości. Co ciekawe, na taki śpiew reagują zawieszone na szyjach zwierząt dzwonki, które 

wchodzą w rezonans i zaczynają dzwonić. Jodłowanie to technika śpiewu wykorzystywana 

również w muzyce country. W podobny sposób operowały głosem niektóre plemiona Indian 

Północnej Ameryki, wydając okrzyki bojowe. 

Muzyczny Wiedeń słynie  ze wspaniałej orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, których 

niezapomnianym długoletnim dyrygentem był Herbert von Karajan (foto P s. 39). 

Ciekawostką jest fakt, że przez wiele lat w orkiestrze grali tylko mężczyźni, dopiero od 

pewnego czasu dopuszczono do orkiestry kobiety... 

Przypomnienie wiadomości o włoskiej muzyce i włoskich kompozytorach (znaczki pocztowe 

P s. 124): 

a) A. Vivaldi to twórca Koncertu G-dur, cyklu Cztery pory roku, najważniejszy dla tego 

kompozytora instrument to skrzypce. 

b) N. Paganini – wirtuoz skrzy piec. 

c) We Włoszech działały najsłynniejsze na świecie rodziny lutników (Stradivari, Amati, 

Guarneri). 

d) G. Rossini, o którym uczniowie śpiewali w kl. 5 Gioachino, kompozytor opery Wilhelm 

Tell. 

d) Włochy uchodzą za ojczyznę pięknego śpiewu (tzw. bel canto = piękny śpiew). 

 

Przeczytaj wiadomości o Giuseppe Verdi - podręcznik str.124 

Przepisz do zeszytu temat lekcji oraz co to jest jodłowanie? 

 

Dokończ zdania. 

Grecki taniec nazywa się ............................  Sirtaki jest tańczony w kole lub.......................... 

Tańczący opiera ręce na ramionach .................................. i ............................................... 

kroki. 

 odstawienie prawej nogi w .......................; 

 krok lewą nogą ......................................... przed prawą, w prawą stronę; 

 odstawienie prawej nogi w bok; 

 krok lewą nogą skrzyżowaną .........................................., w prawą stronę. 

Sirtaki tańczy się na lekko ...................................................., a taneczne koło sprawia 

wrażenie, jakby falowało. ........................................ przyspiesza i dlatego w tańcu ważna jest 

płynność ruchów. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Diagramy procentowe. 

 

1. Dzisiaj pracujecie na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdalne lekcje, Szkoła 

podstawowa, Klasa 6, Matematyka, Lekcja 13. Diagramy procentowe. Wprowadzenie. 

Lekcja z e-podręcznika 

 

2. W zeszycie wykonajcie ćwiczenie 1 i 2. 

 

 

http://www.gov.pl/web/zdalne


JĘZYK POLSKI 

Lekcja I 

Kontynuacja tematu z poniedziałku.  

Lekcja II 

Temat przeznaczony na dwie lekcje tj. wtorek i czwartek. 

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

 

1. Zabaw się w artystę i opisz jabłka za pomocą różnych środków poetyckich. Określ, jakie 

mogą być jabłka. 

WZÓR: 

np. zielone z zółtą plamką, ze złotymi smugami, krągłe, kształtne, gładkie, ze skórką jak 

aksamit, krwistoczerwone, uśmiechnięte od ogonka do ogonka itd. 

 

2. Otwórz podręcznik na s. 212 i obejrzyj dokładnie obraz „Martwa natura z dzbanem i 

owocami”. Postaraj się określić, co na nim widzisz. 

WZÓR: 

 

3. Przeczytaj wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Olejne jabłka” ze s. 212. 

Zwróć uwagę na notkę biograficzną i powiązania rodzinne ze znaną rodziną malarzy – 

Kossaków. 

 

4. Postaraj się samodzielnie wykonać zadanie 1. ze s. 213. Zapisz notkę w zeszycie. 

WZÓR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Zapisz poniższą notatkę. 

NOTATKA: 

Zasady pisowni nazw kolorów 
1. Z łącznikiem zapisujemy zawsze połączenia przymiotników, które nazywają dwa kolory lub 

więcej (są więc równorzędne znaczeniowo). Stare zdjęcia są czarno-białe, co oznacza, że 

występują na nich dwa kolory: biel i czerń. Polska flaga jest biało-czerwona, a niemiecka – 

czarno-czerwono-żółta. Łącznika używamy więc, gdy opisujemy coś niejednolitego, 

wzorzystego, np. w pasy (jak flagi Polski i Niemiec), kropki, kwiaty. 

2. Łącznie piszemy z kolei przymiotniki złożone z dwóch członów (np. przymiotników 

nazywających kolory) nierównorzędnych znaczeniowo, tzn. takich, w których jeden człon jest 

określany przez drugi. Niebieskozielony to zatem ‘niebieski w zielonym odcieniu’ albo ‘zielony 

w niebieskim odcieniu’ – jednolity kolor, uzyskany przez zmieszanie niebieskiego i zielonego. 

Łącznie zapiszemy także przymiotniki nazywające kolory, w których główne znaczenie jest 

zawarte w członie drugim, natomiast człon pierwszy je dookreśla, np. blady, np. bladoróżowy, 

brudny, np. brudnozielony, ciemny, np. ciemnofioletowy, jasny, np. jasnoniebieski, jaskrawy, 

np. jaskrawoczerwony, matowy, np. matowobiały, śnieżny, np. śnieżnobiały, zgniły, np. 

zgniłozielony, żywy, np. żywoczerwony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wykonaj zadania 2., 3., 4. ze s. 213. Poniżej znajdziesz wzór wykonania zadań. 

WZÓR: 

 



7. Przeczytaj na s. 213, czym jest wernisaż. Następnie napisz zaproszenie – zadanie 8./ s. 

213. Pamiętaj o 5 niezbędnych elementach zaproszenia: kto?, kogo?, gdzie?, na co? i kiedy? 

zaprasza! 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

W tym rozdziale powinniście zapoznać się z nowym czasem gramatycznym – present perfect. 

Ze względu na to, w jakiej formie odbywa się obecnie nauczanie, postanowiłam przenieść 

realizacje tego zagadnienia na pierwsze tygodnie września przyszłego roku szkolnego.  

W wyniku tego, strony 92 i 94 nie będą omawiane.  

 

Subject: At the doctor’s - u lekarza. Analiza dialogu.  

Podręcznik str. 93. 

Dziś zapoznasz się z bardzo krótkim, przykładowym dialogiem u lekarza. Poznasz 

przykładowe wyrażenia jakich użyłbyś będąc w gabinecie. Przypomnisz sobie nazwy chorób  

i urazów oraz użycie słowa ‘ago’ – temu, które stosowałeś w czasie przeszłym.  

I. Zacznij od zad. 1. Przeczytaj cztery zdania, a następnie, po wysłuchaniu dialogu 

zdecyduj, które są prawdziwe, a które fałszywe.  

 

1 Lauren has got a stomach ache. Lauren ma ból brzycha.  

2 Her ear hurts because she’s got an infection. Jej ucho boli bo ma infekcję.  

3 Lauren needs antibiotics. Lauren potrzebuje antybiotyków.  

4 The doctor wants to see lauren again. Lekarz chce ponownie widzieć Lauren.   

D: Witam Lauren. 

 

L: Witam doktorze. 

D: Jaki masz problem? 

L: Mam ból ucha. To na prawdę 

boli. 

D: Kiedy to się zaczęło? 

L: Około dwóch dni temu. 

D: Niech spojrzę... Ah, tak.  

Masz infekcję. Potrzebujesz 

antybiotyków. Wróć i zobacz się 

ze mną gdy je skończysz. 

L: Dziękuję bardzo doktorze.  

 

Posłuchaj dialogu jeszcze raz i przeczytaj go na głos.  

II. Przeczytaj informacje zamieszczone w tabelce w zad. 2. Przeanalizuj je. Mowa 

tam o wyrażeniu ‘ago’, które już dobrze znasz.  

I visited London two months ago. - Odwiedziłem Londyn dwa miesiące temu.  

My parents got married twenty years ago. - Moi rodzice pobrali się dwadzieścia lat temu.   



Teraz postaraj się przekształcić zdania znajdujące się pod tabelką tak, aby użyć słowa ‘ago’  

i powiedzieć ile czasu temu coś się wydarzyło. Na przykład: 

 

1 It’s 10.00 a.m. -  Jest 10.00.     /   I had breakfast at 8.00 a.m. - Zjadłam śniadanie  

o 8.00. 

czyli 

I had breakfast two hours ago. - Zjadłam śniadanie dwie godziny temu.  

 

Tak samo postąp z pozostałymi zdaniami. Wykonaj to zadanie ustnie. 

III. Z dzisiejszej lekcji powinieneś pamiętać wyrażenia z dialogu oraz umieć stosować 

wyrażenie ‘ago’. 

 

TECHNIKA 

Temat: Rozwój techniki a zagrożenia.  

Żyjemy w czasach ogromnego postępu technicznego. Nowoczesne urządzenia techniczne  

i wynalazki nie tylko ułatwiają nam życie, lecz także mogą być źródłem wielu zagrożeń. 

Katastrofy budowlane, komunikacyjne, awarie w zakładach przemysłowych są bardzo groźne 

dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, a ponadto maja ogromny wpływ na środowisko. 

Zazwyczaj są one następstwem niedoskonałości urządzeń technicznych lub błędów 

człowieka. Nasze obecne postępowanie i troska o środowisko naturalne mają ogromny wpływ 

na to, jak będzie wyglądał świat w przyszłości. 

 

 

 

Możesz obejrzeć film :  https://www.youtube.com/watch?v=oQ-V4WuvO-k 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ-V4WuvO-k


W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego 

znaczenia nabierają pojęcia „ekologia” oraz „ochrona środowiska”. 

Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, z 

tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często destrukcyjne. Znaczną część tych 

niewłaściwych działań możemy jednak wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną 

środowisku. Każdy z nas pragnie żyć w domu, który jest zdrowy, i w którym czuje się dobrze. 

Zmieniając własne zachowania możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, 

które przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym 

otoczeniu. Często są to bardzo proste działania. 

Zachęcam do obejrzenia :  

https://www.youtube.com/watch?v=04jyuAwDxDc 

https://www.youtube.com/watch?v=nM0mH4FU0iE 

https://slideplayer.pl/slide/79369/ 

https://studylibpl.com/doc/1289958/prezentacja-multimedialna-pt%E2%80%9Echc%C4%99-

%C5%BCy%C4%87 

 

ZADANIE DO WYKONANIA: zapoznaj się z przygotowanym materiałem, w zeszycie 

przedmiotowym zapisz temat i sporządź krótką notatkę ( możesz wydrukować i wkleić ). 

 

 

20.05.2020 

WF 

Temat: Skok w dal z krótkiego rozbiegu.       

 

Znajdź dogodne i bezpieczne miejsce - wykonaj kilka skoków. Przed ćwiczeniami przygotuj 

organizm do wysiłku, wykonaj rozgrzewkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=trrUXyyNTz8 

 

MATEMATYKA 

Rozpoczynamy nowy dział matematyki “Wyrażenia algebraiczne. Równania.” Aby zapoznać 

się z tematyką przejrzyjcie podręcznik s. 222 - 255. 

 

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. Wprowadzenie. 

 

1. Proszę wejść na stronę internetową www.gov.pl/web/zdalne lekcje, Szkoła 

podstawowa, Klasa 6, Matematyka, Lekcja 25. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. 

Wprowadzenie. Lekcja z e-podręcznika1 

 

2.  Do zeszytu przepiszcie notatkę “Jak zbudowane jest wyrażenie algebraiczne” 

(znajduje się pod słowem Ważne!). 

 

3. Również w zeszycie wykonajcie ćwiczenie 6. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=04jyuAwDxDc
https://www.youtube.com/watch?v=nM0mH4FU0iE
https://slideplayer.pl/slide/79369/
https://studylibpl.com/doc/1289958/prezentacja-multimedialna-pt%E2%80%9Echc%C4%99-%C5%BCy%C4%87
https://studylibpl.com/doc/1289958/prezentacja-multimedialna-pt%E2%80%9Echc%C4%99-%C5%BCy%C4%87
https://www.youtube.com/watch?v=trrUXyyNTz8
http://www.gov.pl/web/zdalne


JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: U lekarza - redagowanie treści dialogu. 

Podręcznik str. 93. 

I. Zanim przejdziesz do tworzenia swojego dialogu, posłuchaj nagrania z zad. 1.  

II. Przejdź do zad. 3. Zapoznaj się z wyrażeniami z ramki.  

 

Ilness / injury – choroba / uraz 

- a bad cough – silny kaszel 

- a briuse – stłuczenie / siniak 

- earache – ból ucha 

- sore eyes – ból oczu 

- a sore throat – ból gardła 

- a sprained ankle – skręcona kostka 

 

Remedy – lekarstwo / remedium 

- antibiotics – antybiotyki 

- caugh medicine – lekarstwo na kaszel 

- go to bed – połozyć się do łóżka 

- an X ray – prześwietlenie rentgenowskie 

Przerysuj tabelkę, którą widzisz na dole. Następnie posłuchaj nagrania. Usłyszysz trzy 

rozmowy z lekarzem. Uzupełnij tabelkę wyrażeniami z ramki. Słuchaj rozmów tyle razy, ile 

potrzebujesz.  

III. Wykonaj zad. 5. Kiedy dolegliwości Tiny, Sama i Lucy się zaczęły? Odpowiedz 

na podstawie nagrania używając wyrażenia ‘ago’.   

IV. W zad. 6 ułóż wyrazy tak, aby powstały zdania. Zapisz je w zeszycie. Kto 

wypowiada poszczególne z nich? Lekarz czy pacjent? 

V. Wykonaj zad. 7. Zredaguj swój dialog. Wyobraź sobie, że jesteś chory i musisz iść 

do lekarza. Zredaguj swój dialog. Zapisz go w zeszycie. Zapamiętaj typowe 

wyrażenia pacjenta i lekarza.  

 

GEOGRAFIA 

Temat: Współczesne problemy Ukrainy. 

Temat będzie realizowany podczas tych i kolejnych zajęć w przyszłym tygodniu. 

Na str. 152 w podręczniku znajdziesz notkę z podstawowymi danymi dotyczącymi Ukrainy. 

Jest to kolejne państwo, które powstało w  1991 roku po odłączeniu się od Związku 

Radzieckiego. 

Korzystając z mapy w atlasie lub w podręczniku (str.152) odczytaj nazwy: nizin, wyżyn i gór 

na terenie Ukrainy.  

Znajdziesz na tej mapie także rzeki płynące przez Ukrainę i uchodzące do Morza Czarnego 

(odczytaj ich nazwy). 



Odszukaj na mapie stolicę Ukrainy i kilka innych dużych miast tego kraju. 

Możesz skorzystać z krótkiej lekcji na: https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTg  

Ukraina ma korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa (łagodny klimat, bardzo żyzne 

czarnoziemy) oraz duże złoża surowców mineralnych. 

Zwróć uwagę na mapę na str. 153. Korzystając z jej legendy (objaśnień znaków użytych na 

mapie),odszukaj na niej: 

a) Jakie surowce mineralne i na których obszarach Ukrainy występują. 

b) Jakie rodzaje przemysłu rozwijają się w poszczególnych miastach ukraińskich. 

c) Tereny wykorzystywane rolniczo pod uprawę roślin i hodowlę zwierząt. 

d) Obszary zalesione. 

Wykonaj w zeszytach ćwiczeń zadania: 1 str. 93 i 2 str. 94. 

O  ludności Ukrainy i jej konflikcie z Rosją mowa będzie na następnych zajęciach. 
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INFORMATYKA GR. 1 

Temat: Ćwiczymy programowanie. 

Proszę wejść na stronę https://studio.code.org/s/course2, wybrać etap 19 i wykonać 

przynajmniej 5 zadań. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. Ćwiczenia. 

 

1. Proszę przeczytać z tabeli, z podręcznika s. 222 czym są  wyrażenia algebraiczne i jak 

je zapisujemy. Na poprzedniej lekcji czytaliście o wyrażeniach w e-podręczniku i 

zapisywaliście w zeszycie. Dzisiaj powtarzacie ten materiał. 

2. W zeszycie wykonajcie zad. 1 i 2 s. 223 z podręcznika. Rozwiązania prześlijcie na 

mój adres: halina6789@wp.pl do 24 maja. 

 

 

RELIGIA 

Temat: Poznańska Piątka – piękno przyjaźni i heroizm czynów. 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Świętym można zostać w każdym wieku. Przykładem tego jest „Poznańska Piątka” 

czyli pięciu młodych mężczyzn, którzy ze względu na swoją wiarę zostali zabici przez 

Niemców w czasie II Wojny Światowej. Nie tylko ich odwaga i głęboka wiara, ale też 

wierność przyjaciołom i ideałom zasługują na nasz podziw i naśladowanie. Obecnie są 

błogosławionymi Kościoła Katolickiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTg
https://studio.code.org/s/course2
mailto:halina6789@wp.pl


2. Z podręcznika z tematu nr 46 przeczytaj akapity: Radosna Poznańska Piątka oraz 

„Naśladowanie Chrystusa zawsze daje odwagę płynięcia pod prąd”. 

3. Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Jakimi wartościami w życiu kierowali 

się chłopcy z Poznańskiej Piątki? 

 

JĘZYK POLSKI 

Kontynuacja tematu z wtorku.  

 

HISTORIA 

Temat: Legiony Polskie we Włoszech cz. II. 

 

II. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. 

 

Zapamiętaj:  

Józef Wybicki, jeden z oficerów Legionów, napisał w 1797r. tekst "Pieśni Legionów Polskich 

we Włoszech”. Szybko zdobyła ona dużą popularność wśród legionistów , a także Polaków 

żyjących pod zaborami. w XX wieku utwór ten, zwany Mazurkiem Dąbrowskiego stał się 

hymnem narodowym. 

 

W zeszycie zapisz: 

- 1797 r. - powstanie Pieśni Legionów we Włoszech. 

- Józef Wybicki - autor słów Pieśni Legionów. 

 

W zeszycie wykonaj polecenie 2 str.206 z podręcznika. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Dziś wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń na str. 39. Utrwal poznane słownictwo i treść 

dialogu z poprzedniej lekcji.  
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MATEMATYKA 

Temat: Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych. Wprowadzenie. 

 

1. Proszę wejść na stronę internetową www.gov.pl/web/zdalne lekcje, Szkoła 

podstawowa, Klasa 6, Matematyka, Lekcja 25. Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń 

algebraicznych. Wprowadzenie. Lekcja z e-podręcznika2 

 

2. W zeszycie wykonajcie ćwiczenie 1. 

 

 

http://www.gov.pl/web/zdalne


HISTORIA 
 

Temat: Legiony Polskie we Włoszech cz.III. 

 

III. Walki Legionów Polskich. 

 

Zapamiętaj: 

W latach 1797- 1801 żołnierze Legionów Polskich stoczyli szereg bitew i potyczek na terenie 

Włoch. Po zawarciu przez Francję pokoju z Austrią i Rosją część legionistów została 

skierowana na wyspę San Domingo do stłumienia antyfrancuskiego powstania. Po latach do 

Europy wróciło zaledwie kilkuset legionistów. 

 

W zeszycie  wykonaj polecenie 3 str.206 z podręcznika. 

 

JEZYK POLSKI 

Temat: Tworzymy opis obrazu. 

 

PRACA STYLISTYCZNA NA LEKCJI 

Wejdź  o godz. 11.00 w link: https://forms.gle/SsQzHacufEuFRQDq8  i stwórz opis obrazu, 

który będziesz miał widoczny w teście. Na napisanie pracy będziesz miał 1,5 h (2h lekcyjne). 

Pracę należy zakończyć i przesłać do godziny 12.30. Cały czas będziesz mógł posiłkować się 

wzorem opisu ze s. 211 z podręcznika. Pisząc swój tekst, nie staraj się robić akapitów, gdyż 

jest to niemożliwe w tradycyjnej wersji. W tym celu jedynie naciśnij przycisk „enter”, wtedy 

przeniesie Ci kursor do następnego wersu, a ja odczytam to jako kolejny akapit.  

Uwaga! Ze względu na niebezpieczeństwo utraty danych, zawsze warto kopiować swój tekst. 

Szczególnie przed naciśnięciem przycisku „Prześlij” całą swoją pracę skopiuj do dowolnego 

edytora tekstu. Wtedy, w razie jakichkolwiek problemów technicznych, będziesz mógł wkleić 

tekst i ponowić wysyłanie. Udział w pisaniu pracy jest obowiązkowy! Brak uczestnictwa 

jest równoznaczny z oceną ndst. 

 

WF 

Lekcja I 

Temat: Prawidłowa postawa ciała.      

 

https://www.youtube.com/watch?v=FlTC8KxBUKw 

 

Lekcja II 

Temat: Czym są zdolności motoryczne?     

 

Obejrzyj film i zapamiętaj co to jest motoryka. 

https://www.youtube.com/watch?v=F8yN2kgmOEA 

 

 

 

https://forms.gle/SsQzHacufEuFRQDq8
https://www.youtube.com/watch?v=FlTC8KxBUKw
https://www.youtube.com/watch?v=F8yN2kgmOEA


PLASTYKA 

Temat: Powtórzenie wiadomości o sposobach przedstawiania przestrzeni w obrazach.  

 

1. Zapoznaj się z poniższą notatką. Zapisz w zeszycie definicję i rodzaje perspektywy. 
 

NOTATKA: 
Perspektywa – określenie stosowane w architekturze, malarstwie, fotografii i innych sztukach wizualnych 

oznaczające sposób oddania trójwymiarowych obiektów i przestrzeni na płaszczyźnie.  
 

Istnieje kilka rodzajów perspektywy:  
Perspektywa linearna, perspektywa zbieżna – technika umożliwiająca 

przedstawianie rzeczywistości na płaskiej powierzchni tak, aby sprawiała 

wrażenie głębi. Zasady perspektywy linearnej jako pierwszy opracował w XV 

wieku architekt florencki Leon Battista Alberti.  

Podstawową jej zasadą jest pozorne 

zmniejszanie się wielkości przedmiotu 

w miarę oddalania od widza oraz 

pozorna zbieżność ku horyzontowi 

wszystkich linii biegnących od oka widza do przedmiotu. Rozróżnia się 

także perspektywy linearne: czołową, boczną, ukośną, żabią (punkt 

widzenia położony nisko) i ptasią (punkt widzenia położony wysoko).  

Patrz temat: 9. - 10. Perspektywa linearna s. 36 – 41. 

 

Perspektywa barwna (malarska) — sposób oddania przestrzeni na płaszczyźnie 

poprzez wykorzystanie właściwości barw.  

Perspektywa ta wykorzystuje zjawisko optyczne, które polega na złudzeniu, że 

pewne kolory zdają się być bliżej lub dalej od obserwatora, choć w 

rzeczywistości są tak samo oddalone. Kolory zimne wydają się oddalać, a ciepłe 

zbliżać.  

        Paul Cézanne, „Montagne Sainte-Victoire” 

 

Kompozycja (perspektywa) kulisowa – sposób oddawania głębi obrazu, 

odkryty już w prehistorii (ok. 20-15 tys. lat p.n.e.). Polega na tym, że 

elementy dalsze są częściowo zasłonięte przez elementy bliższe.  

 

Kompozycja kulisowa przez człowieka 

pierwotnego często była stosowana 

razem z kompozycją rzędową.   

 

Układ rzędowy – taki sposób przedstawiania przestrzeni, w którym obiekty 

odleglejsze umieszczano nad obiektami bliższymi. Układ rzędowy stosowano w 

staroegipskich malowidłach i reliefach w postaci uporządkowanej – w 

regularnych pasach umieszczanych jeden nad drugim. Jest to sposób ujęcia 

przestrzeni zwany pasowym. 

Patrz temat: 8. Układ rzędowy, pasowy i kulisowy, s. 32 – 35. 



Perspektywa powietrzna – technika malarska, która służy zwiększeniu iluzji głębi.  

Przestrzeń wpływa na odbiór tonów i kolorów. W miarę oddalania się w 

kierunku horyzontu zwiększa się warstwa powietrza między obiektem a 

obserwującym. Wraz ze zwiększaniem się odległości tony i barwy 

bledną i stają się jaśniejsze, bardziej niebieskawe, a kształty 

przedmiotów stają się mniej wyraźne, jakby zamglone.  

Za wynalazcę perspektywy powietrznej jest uznawany Leonardo da Vinci. Większość 

jego prac zawiera ten element. 

Leonardo da Vinci, fragment obrazu „Mona Lisa” 

 

Perspektywa powietrzna występuje też w fotografii. Na zdjęciach 

pierwszy plan zawsze wydaje się ciemniejszy od kolejnych, przez co 

powstaje wrażenie głębi obrazu.  

Patrz temat: 11. Perspektywa powietrzna,  s. 42 – 43. 

 

PRACA DOMOWA 

Powtórz wiadomości z rozdziału „O przestrzeni w obrazie” (s. 32 – 46) oraz treść powyższej 

notatki, gdyż za 2 tygodnie odbędzie się kartkówka, która będzie obejmowała zakres wiedzy z 

tego i następnego tematu. 

 

 

 


