
KLASA VI A 

8.06.2020 r. 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Ciemna i jasna strona Mocy” – George Lucas, Gwiezdne wojny: część IV  

– Nowa nadzieja (fragmenty). 2 godziny lekcyjne  

 

Podręcznik „Literatura i kultura” s.264-270 

 

Na początku uczniowie czytają wiadomości z ramki Wiem więcej.  Podają powody, dla 

których filmy z serii Gwiezdne wojny są tak bardzo popularne, następnie zapisują do zeszytu 

notatkę: 

 

     STAR 

     WARS  

- odwołują się do odwiecznych motywów w kulturze (walka dobra ze złem) 

- filmy są nakręcone z dużym rozmachem i świetnie wypromowane 

- pobudzają wyobraźnię 

- zwracają uwagę ciekawymi efektami specjalnymi, zaskakują 

- ukazują całkowicie odrębną, alternatywną rzeczywistość 

- łączą w sobie elementy świata baśni i rozwoju technologicznego 

 

Uczniowie czytają tekst i informacje o autorze. 

 

Zad.1 s. 269 – ustnie  

Stara Republika – historia dziejów  

I. Powstanie Bezkresnego Imperium.  

II. Rozkwit Republiki pod rządami Senatu.  

III. Rządy Imperatora. 

IV. Likwidacja rycerzy Jedi.  

V. Bunt przeciw Imperium.  

VI. Walka Imperatora z rebeliantami. 
 

Uczniowie czytają informacje z ramki Zapamiętaj (film kultowy) 
 

Zad.3 s. 270 – ustnie  

W innej galaktyce, w innym czasie.  

Pod mądrymi rządami Senatu Dawna Republika  

rozkwitała, a rycerze Jedi bronili w niej  

porządku i sprawiedliwości. Jednak chciwość  

i żądza władzy zwyciężyły.  

Powstało Imperium – w którym Nowy Porządek  

oparty został na strachu i terrorze.  

Rycerzy Jedi podstępem zniszczono.  

            Jednak nieliczne ocalałe grupy postanowiły walczyć o odrodzenie Dawnej Republiki... 

 

PROLOG: 

- wprowadza w czas i miejsce akcji 

- zaznajamia z tematyką, bohaterami 

- wyjaśnia okoliczności zdarzeń 



Zad.4 s.270 – ustnie  

Nazywam się Leia Organa. Wychowałam się w rodzinie królewskiej na planecie Alderaan. 

Jestem Senatorem Republiki. Popieram Rebelię i walczę z Imperatorem. Materiały, które 

wiozę, mogą pomóc nam zniszczyć Imperium. Nasz statek został zaatakowany przez 

krążownik żołnierzy Imperium. Dowodził nimi Darth Vader. Próbowałam się ukryć                      

w płytkiej wnęce. Zwiodłam żołnierza, udając, że się go boję, i błyskawicznie zaatakowałam 

miotaczem energii. Udało mi się unieszkodliwić dwóch napastników, potem zostałam 

trafiona. Związano mnie i postawiono przed Czarnym Lordem. 

 

Zad.8 s.270 – pisemnie  

(wzór) 

Wiadomość z ostatniej chwili!  

Katastrofa  
Dzisiaj w południe statek Senatora, na pokładzie którego znajdowała się księżniczka Leia 

Organa, wpadł nieoczekiwanie w strumień meteorów. Nie zdołał go ominąć. Odczyty 

wskazują, że osłony były przeciążone. W wyniku przebić statek utracił 95% atmosfery. 

Niestety nikt nie przeżył katastrofy. 

 

Zad.5 s.270 – pisemnie  

(wzór) 

Darth Vader (Czarny Lord, Mroczny Lord Sith) pomocnik Imperatora.  

Misja: odnalezienie i zniszczenie dowództwa rebeliantów.  

„Zza zakrętu wynurzyła się wysoka postać w czarnym hełmie”. „[...] zadudnił groźnie głos 

Vadera”.  

„Nieprzenikniona maska zwróciła się w stronę nieszczęsnego jeńca, zacisnęły się okryte metalem 

palce”.  

Budził strach, przerażenie, siał grozę: „Nagle wszyscy – żołnierze i rebelianci – ucichli jak na 

komendę”. „Dwaj śmiali i uparci do tej chwili oficerowie buntowników zaczęli drżeć”. 

 

Zad.6 s.270 – pisemnie  

(wzór) 

Rycerze Jedi - starożytny zakon, strażnicy wolności i sprawiedliwości w Starej Republice, 

utrzymujący pokój, walczą z siłami służącymi ciemnej stronie Mocy, główna broń – miecz 

świetlny. 

 

Zad.9 s.270 – pisemnie  

GWIEZDNE WOJNY science fiction: 

- bohaterowie – ludzie, roboty, mieszkańcy Kosmosu 

- miejsce akcji – galaktyka, statek kosmiczny 

- rozwój technologiczny – broń używająca energii 

 

MATEMATYKA 

Temat: Liczby przeciwne. Liczby całkowite na osi liczbowej – utrwalenie wiadomości. 

https://epodreczniki.pl/a/praca-z-zestawami-zadan/DDgpSIKuZ 

Proszę w zeszycie wykonać ćwiczenie 4 i 7, natomiast 5, 6 i 8 na platformie. 

https://epodreczniki.pl/a/praca-z-zestawami-zadan/DDgpSIKuZ


RELIGIA 

Temat: Prawda o świętych obcowaniu 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa tworzą wszyscy Jego członkowie – zarówno 

my, żyjący na ziemi, jak i wszyscy zbawieni w niebie orz zmarli przebywający w 

czyśćcu . Świętych obcowanie oznacza zjednoczenie wszystkich w Chrystusie i 

wspólnotę, której wyrazem jest wspólna modlitwa – żywych za zmarłych i 

zbawionych za przebywających na ziemi. 

2. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-

2U&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=59  

3. Jako notatkę przepisz ze słownika (str. 165) znaczenie słowa Komunia. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Revision – utrwalenie wiadomości z rozdziału 7. 

Podręcznik str. 99 

Wykonaj zadania 1-4. W zadaniu 3 użyj czasu present perfect np. HE HASN’T CLEANED 

HIS MOTORBIKE. 

 

9.06.2020 r. 

INFORMATYKA GR.1 

Temat: Algorytm pisemnego dodawania w Excelu. 

Otwórz załączony plik „pisemne dodawanie”. Uważnie obejrzyj lekcje, następnie poćwicz 

dodawanie w Excelu z wykorzystaniem wskazanych funkcji. 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Pisemne-dodawanie.mp4 

 

HISTORIA 

Temat : Rewolucja francuska i okres napoleoński - powtórzenie wiadomości. 

 

W zeszycie przedmiotowym wykonaj polecenie 1,3,6,7 str.214 /podręcznik/. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych – zadania utrwalające. 

Proszę ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty5  wykonać lekcję 21. 

JĘZYK POLSKI 

Kontynuacja tematu z 8.06.2020r. 

Temat: „Ciemna i jasna strona Mocy” – George Lucas, Gwiezdne wojny: część IV – 

Nowa nadzieja (fragmenty).                 

https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-2U&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-2U&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=59
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Pisemne-dodawanie.mp4
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty5


W-F 

Temat: Jak zachować prawidłową postawę ciała?   

Zwróć uwagę na poprawność wykonywanych ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKbt2H0cKKI 
 

TECHNIKA 

Temat: Rzuty aksonometryczne. 

Kiedy projektant przystępuje do pracy, zaczyna od przedstawienia przedmiotu w trzech 

wymiarach ( wysokość, szerokość , głębokość). Taki uproszczony sposób obrazowania 

nazywamy rzutowaniem aksonometrycznym .Wykonuje się je w celu odwzorowania 

przybliżonego, końcowego wyglądu projektowanego obiektu.  

Obowiązująca norma określa trzy podstawowe rodzaje rzutów aksonometrycznych: 

izometrię, dimetrię prostokątną ,dimetrię ukośną.  

W rzutowaniu aksonometrycznym płaszczyzny, na których odwzorowuje się dany obiekt 

nazywane są rzutniami . Ich wzajemne położenie względem siebie wyznacza układ trzech osi: 

X,Y,Z. Na rysunku zawsze są widoczne: przód przedmiotu, jedna ze ścian bocznych oraz 

ściana górna (czasami dolna) . 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKbt2H0cKKI


Proszę  obejrzycie filmik , na którym jest przedstawiona konstrukcja bryły krok po kroku w rzucie 

aksonometrycznym:   https://www.youtube.com/watch?v=5lSwC31pVcU 

ZADANIE DO WYKONANIA  

Zachęcam do poćwiczenia poznanych rzutów.  Spróbuj  narysować na kartce z bloku 

technicznego, ołówkiem dowolny przedmiot w izometrii i dimetrii .Skorzystaj z materiału  

poniżej : 

https://www.youtube.com/watch?v=UDb2H_78qVo   izometria  

https://www.youtube.com/watch?v=tOUiKGsG1rU  dimetria ukośna  

 

MUZYKA 

Temat: Wolfgang Amadeusz Mozart. 

Wejdź w link, obejrzyj lekcję: 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,muzyka-lekcja-1-

30042020,47660047?fbclid=IwAR3dC9wui93jboeib5byCIG3F7NQtEj-

ZDSQuap6ZJ6b6yqCiwXVI5NTDTk   

 

 

10.06.2020r. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Steps to success – repetytorium. 

Podręcznik str. 100  

Wykonaj zadanie 1. 

Przed wysłuchaniem zapoznaj się ze słownictwem Wordlist. 

Link do nagrania poniżej: 

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

 

MATEMATYKA 

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych – zadania powtórzeniowe. 

https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-liczb-calkowitych/DhtlYMLkM 

Na platformie proszę wykonać ćwiczenie 3, 4 i 5, natomiast w zeszycie ćwiczenie 8 i 10. 

 

GEOGRAFIA 

Temat: Relacje Polski z sąsiadami. 

Jeśli polubiliście lekcje z „biedronką na globusie” to jeszcze dzisiaj o sąsiadach na: 

https://www.youtube.com/watch?v=GhNAGLlDZqE i 

https://www.youtube.com/watch?v=6IJPuo8ajMA  

https://www.youtube.com/watch?v=5lSwC31pVcU
https://www.youtube.com/watch?v=UDb2H_78qVo
https://www.youtube.com/watch?v=tOUiKGsG1rU
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-liczb-calkowitych/DhtlYMLkM
https://www.youtube.com/watch?v=GhNAGLlDZqE
https://www.youtube.com/watch?v=6IJPuo8ajMA


Krótki przegląd informacji na ten temat znajdziesz  też w podręczniku na str.168 – 172. 

Powtórz, z jakimi państwami sąsiaduje Polska, i jak są one położone w stosunku do naszego 

kraju. Czy pamiętasz stolice państw sąsiadujących z Polską? 

Uzupełnij zadania w zeszytach ćwiczeń ze str. 101 – 103. 

 

HISTORIA 

Temat: Rewolucja francuska i okres napoleoński - powtórzenie c.d. 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 1,2,3 str.110 i 111. 

 

JĘZYK POLSKI  

Temat: „Na srebrnych ekranach” – Marcin Kalita, Aktorzy leczą ludzkie dusze 

(fragmenty). 

 

Podręcznik „Literatura i kultura” s.271-274 

 

Na początku uczniowie czytają informacje o autorze i wywiad z Gabrielą Kownacką. 

Wyjaśniają, po czym można rozpoznać film komediowy, wymieniają swoje ulubione 

komedie. 

 

KOMEDIA ma pogodny nastrój, żywą akcję i szczęśliwe dla bohaterów zakończenie, 

wywołuje u widza śmiech (komicznymi sytuacjami, zachowaniami bohaterów, ich 

wypowiedziami), wprawia w dobry humor. 

 

Wykonują polecenie 3. – ustnie  

Majka – ośmieszenie braku technicznych umiejętności taty i jego nieporadności, wypowiedź 

uprzedza fakty, które muszą nastąpić. 

Anka – cecha spostrzegawczości przerysowana, wyolbrzymiona, doprowadzona do absurdu. 

Policjant – wykorzystanie dwuznaczności słowa „pierwszoplanowy” („rola 

pierwszoplanowa” czyli ważna, wymagająca od postaci częstej obecności na planie to co 

innego niż „być na pierwszym planie”, czyli z przodu). 

Jacek – paradoks wypowiedzi bohatera podkreśla krótkość spódnicy. 
 

Zad.7 s. 274 – ustnie 

Gabriela Kownacka  

– uważa zawód aktora za trudny, stresujący;  

– uważa, że ciężko z niego wyżyć bez dodatkowych zajęć;  

– porównuje go do zawodu lekarza;  

– przypomina powiedzenie, że aktorzy leczą ludzkie dusze. 

 

Polecenie: Zapisz wywiad z ulubioną postacią serialową. 

 

W-F 

Temat: Współczynnik BMI – interpretacja wyników.   

Kontroluj wagę i masę ciała! Porównuj wyniki dwa razy do roku. 

https://www.youtube.com/watch?v=w5n38f8P0Hw 

https://www.youtube.com/watch?v=w5n38f8P0Hw


W-F 

Temat: Dlaczego rozgrzewka jest tak ważna?       

Rozgrzewka – seria prostych ćwiczeń fizycznych o narastającej intensywności służąca 

rozgrzaniu i uelastycznieniu mięśni i przygotowaniu organizmu do wysiłku. Pomaga ona przy 

pracach związanych z użytkiem mięśni oraz jej celem jest ochrona przed kontuzjami  

i zwiększenie wydolności. 

 

ZAJĘCIA KREATYWNE 

Temat: Dzieci z różnych stron świata. Czy znam swoje prawa? 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew 

https://www.youtube.com/watch?v=WmunY49FGm0 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99sie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/St%C5%82uczenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydolno%C5%9B%C4%87
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew
https://www.youtube.com/watch?v=WmunY49FGm0

