
Matematyka 
Obowiązują pełne rozwiązania!!! 

11.05.2020 

Temat: Utrwalenie wiadomości z liczb dodatnich i ujemnych. 

Zadania do wykonania w zeszycie 94, 96/250 i  98, 99/251. 

12.05.2020 

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=8-IcAE_y5jI&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania  w zeszycie 1, 2/179 i 4, 5/180 i ćwiczenia strona 87. 

13.05.2020 

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych cd 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach 89 i 91. 

Dla chętnych w ćwiczeniach strony 88 i 90. 

Proszę o przesłanie zdjęć z rozwiązaniami pracy domowej na maila: 
aprylinska.matematyka@gmail.com 

ćwiczenia  strony  89 i 91. 

Proszę podać imię i nazwisko, klasę, numer w dzienniku. 

15.05.2020 

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. 

Obejrzyj film: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-IcAE_y5jI&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=afAHDJh-XOw&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 1, 2, 3, 4, 5/186. 

Biologia 
Temat: Gady kręgowce, które opanowały ląd. 15.05.2020 

Podręcznik strona 103 – 104 

https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v 

https://www.youtube.com/watch?v=6ujBMXLaso0 

Notatka z lekcji 

1. Gady to kręgowce zmiennocieplne, żyjące na lądzie. 

2. Przystosowanie gadów do życia na lądzie: 

·        Skóra sucha, gruba, pokryta łuskami lub tarczkami 

  stanowi ochronę przed utratą wody, ochrona przed urazami 

·        Komórki barwnikowe ułatwiają zmianę wyglądu w zależności od 
otoczenia 

·        Dobrze rozwinięte narządy zmysłu (smaku, węchu i wzroku) 

·        Gąbczaste płuca , pofałdowane dzięki czemu ich powierzchnia 
wymiany gazowej się zwiększa , mają również klatkę piersiową co 
ułatwia wentylację płuc 

·        Kończyny ułatwiają poruszanie się na lądzie 

·        Oczy pokryte powiekami  to ochrona przed wysychaniem 

·        Wykształciły błony płodowe dzięki którym rozwój odbywa się na 
lądzie 

 Praca domowa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=afAHDJh-XOw&feature=youtu.be
https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v
https://www.youtube.com/watch?v=6ujBMXLaso0


Utrwal sobie przystosowanie ryb do życia w środowisku wodnym , 
przystosowanie płazów do życia w środowisku wodno – lądowym 

i przystosowanie gadów do życia na lądzie. 

INFORMATYKA 
12 maja 2020 

Temat: Programujemy gry multimedialne w środowisku Scratch – powtarzanie poleceń i instrukcje 
warunkowe (str. 61-64) 

1. Powtórz zagadnienia – powtarzanie poleceń i instrukcje warunkowe z podręcznika 
(61-64). 
  

2. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania. 
  

3. Nie wysyłaj żadnych plików. 
 

JĘZYK POLSKI 
11- 15.05.2020r. 

Temat: W poszukiwaniu własnej Itaki. 

Zapoznaj się z notatką Kilka słów o bohaterze strona 264. 

Przeczytaj wiersz L. Staffa „Odys” 

W zeszycie wykonaj ćwiczenia 1,3,4,5. 

Temat: Mitologiczni bohaterowie. 

Postacie z mitologii w filmach, grach komputerowych czy innych wytworach 
kultury. 

Podaj minimum 10 przykładów. Możesz więcej. Zapisz w zeszycie. 

Chętni mogą to zrobić w formie prezentacji na ocenę. 

 

Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści. 

 



Zapoznaj się ze wskazówkami na stronie 269. Zrób to dokładnie. 

Tematy wypracowania do wyboru: 

1. Współczesna wersja przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. 

Zmieniasz czas i miejsce, ale zachowujesz główną wymowę przypowieści i 
cechy bohaterów. 

(min.180 słów) 

2. Prometeusz uwolniony od cierpień. Który z bogów lub herosów mógłby 
pomóc bohaterowi. Dlaczego i w jaki sposób? Pamiętaj, że cechy postaci muszą 
być zgodne z mitami. 

(min. 180 słów) 

Czekam na prace do 22.05.2020 r.   POZDRAWIAM :) 

 

Informatyka kl. VI A    - Dziewczyny  
15.05.2020 r. 

  

Temat: Zapisujemy polecenia w postaci procedur . 

1. Wejdź na stronę https://dlaucznia.migra.pl 

następnie Podręcznik online / Wybierz książkę, z której korzystasz – Informatyka klasa 
VI,  strony 96-101. 

Dziewczyny na poprzedniej lekcji prosiłem Was o zainstalowanie programu Logomocja 
(Logo). 

Dziś programujemy – Żółwika. Jak to zrobić? 

Po otworzeniu programu Logo, otwórzcie z przeglądarki internetowej komendy Logomocji 
(pisałem jak to zrobić – poprzednia lekcja). Możecie również skorzystać z podręcznika strona 
97. Z biegiem czasu nauczycie się komend. 

Gdzie wpisujemy komendy? 

Komendy wpisujemy w programie Logo w dolnej części ekranu – pojawił się pasek ze 
znakiem zapytania ? – tam piszemy i naciskamy ENTER. Żółwik wykonuje komendę. 

 

https://dlaucznia.migra.pl/
https://dlaucznia.migra.pl/


Dziewczyny WAŻNE – komendy wpisujcie prawidłowo, litery, znaki, spacje – wszystko ma 
znaczenie. 

Proszę wykonajcie przykłady, ćwiczenia: 1 s. 97, 4 s. 98 i 2 s. 99 

Jeśli macie pełną wersję – to zapiszcie – Plik/Zapisz jako 

Jeśli macie wersję Demonstracyjną – nie pełną – to zróbcie zdjęcie – na klawiaturze 
poszukajcie przycisku PRT S.C. (Print Screan) i naciśnijcie go raz. Następnie włączcie 
program Paint i CTRL + V (wklej) i Zapiszcie. 

Proszę tym razem nie przesyłać do mnie plików ćwiczeń, zdjęć. 

 

 PLASTYKA 
 
Temat: Renesans – spokój i harmonia. 

 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat renesansu w książce do plastyki od 
strony 52 – 61. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

(Notatki nie przysyłajcie na maila) 

 

Pamiętajcie o zaległych pracach. 

Pozdrawiam :) 

 

 

Religia 
 

12. 05. Temat: Nauka pieśni ,,Chwalcie łąki umajone" 

 



      Kochani! Zaśpiewajcie kilka razy tę pieśń (dostępna na YouTube). W razie 
braku dostępu skorzystajcie z talentów wokalnych Rodzinki... 

  

13. 05. Temat: Moja parafia 

       Przeczytajcie rozdział 29 (str. 90 - 91), zapoznajcie się z historią swojej 
parafii ( ze strony internetowej), przepiszcie do zeszytu definicję ,,Wspólnota 
parafialna"  

Szczęść Boże! 

 

Geografia 6a – 15.05.2020 r. 

T. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi 

Obejrzyjcie film, link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=kk8zn0Lar90&t=35s 

Pod tematem napiszcie notatkę: 

Litwa i Białoruś to kraje nizinne. Posiadają gęsta sieć rzek oraz jezior, które 
umożliwiają rozwój aktywnej turystyki np. kajakarstwa. Na Litwie, dzięki 
źródłom wód mineralnych powstały uzdrowiska np. Druskienniki. 

Obiekty dziedzictwa kulturowego na Litwie to: 

- Stare Miasto w Wilnie (wpisane na listę UNESCO) 

- zamek w Trokach 

- Kowno 

Obiekty dziedzictwa kulturowego na Białorusi to: 

- zamek w Mirze i Nieświerzu (oba wpisane na listę UNESCO) 

Następnie zróbcie ćwiczenia 1, 2 i 3 str. 89 – 90. Chętni mogą zrobić wszystkie.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kk8zn0Lar90&t=35s


TECHNIKA 
 

Temat: Wymiarowanie za pomocą łańcucha wymiarowego.      14.05.2020 

ZASADY WYMIAROWANIA 

1. Zasada grupowania wymiarów 

Wymiary dotyczące jednego elementu podajemy na jednym i tym samym rzucie. 

 

2. Zasada wymiarów koniecznych 

Należy podać wszystkie wymiary niezbędne do wykonania narysowanego przedmiotu, a w 
szczególności wymiary gabarytowe. 

 

3.. Zasada niepowtarzania wymiarów 

Każdy wymiar powinien być podany tylko raz, niezależnie od liczby rzutów ani liczby 
arkuszy, na których jest przedmiot narysowany. 

 

  

 



 4. Zasada pomijania wymiarów oczywistych 

Zasada ta dotyczy przede wszystkim  wymiarów kątowych, wynoszących 0o lub 90o, tj. 
odnoszących się do linii wzajemnie równoległych lub prostopadłych, a także  symetrii 
przedmiotu. 

 

 

5. Wymiarowanie za pomocą łańcucha wymiarowego 

Łańcuch wymiarowy jest to układ wielu wymiarów odpowiednio uporządkowanych. 

Łańcuch taki powinien być otwarty tzn. zawierać wszystkie wymiary z wyjątkiem jednego, 
który można obliczyć. Przyjmuje się, że nie powinien się zamykać z prawej strony.  

 

6. Zwymiaruj za pomocą łańcucha wymiarowego poniższe bryły. Rysunki zrób na wcześniej 
przygotowanych arkuszach ćwiczeniowych i przyślij mi na email: irdud66@gmail.com 

 

 

  

  

  

  

 

 

mailto:irdud66@gmail.com


Język  angielski   -  obie grupy 
  

UWAGA: Nagrania w formacie MP3 dostępne na  www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

11.05.2020 T: Save the sea: Episode 6. 

·         Wykonaj zadanie Quick check na str. 74  w podręczniku– posłuchaj nagrania ni powiedz, czy 
lektor wymienia chorobę, czy nie 

·         Wykonaj zadanie 1 str. 74 w podręczniku – posłuchaj i przeczytaj komiks. Dokąd zamierzają 
się wybrać Dan i Dave? 

·         Uzupełnij niebieską ramkę USEFUL! pod komiksem 

·         Wykonaj zadanie 2 str. 75 w podręczniku – znajdź w komiksie formy czasu przeszłego 
czasowników z ramki. Zapisz odpowiedzi w kolorowym zeszycie ( parami: czas teraźniejszy-czas 
przeszły).Posłuchaj nagrania i powtórz. 

·         Wykonaj zadanie 3 str. 75 w podręczniku – wpisz właściwe imiona zgodnie z treścią komiksu. 

12.05.2020 T: Past Simple – questions and short answers. 

·         Przyjrzyj się ramce Grammar App na str.75 pod ćwiczeniem 3 w podręczmiku – zwróć 
uwagę,że w czasie przeszłym prostym pytania ogólne zaczynamy słówkiem DID (tak, jak w czasie 
teraźniejszym było DO i DOES) a czasownik wraca do swojej formy podstawowej ( w zdaniu 
oznajmującym miał końcówkę –ed lub formę nieregularną) 

·         Otwórz podręcznik na stronie 81 i przyjrzyj się dokładnie tabelce Past Simple: questions 
and short answers – zwróć uwagę, że krótkie odpowiedzi tworzymy za pomocą did i didn’t. 

·         Przyjrzyj  się też tabelce Past Simple:wh- questions  na str. 81- kiedy zadajemy pytanie 
szczegółowe, na początku stawiamy słówko zaczynające się na  Wh- , a po nim dopiero did. Na 
pytania ogólne odpowiadamy Yes,…did/No,….didn’t. Na pytania szczegółowe odpowiadamy 
pełnym zdaniem np. 

What did you watch? (Co oglądałeś?) I watched a film.(Oglądałem film) 

What – co 

Where – gdzie 

When – kiedy 

Why – dlaczego 

What time – o której godzinie 

 

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


·         Wejdź na www.macmillaneducationeverywhere.com – instrukcję znajdziesz na wewnętrznej 
stronie okładki Twojej ćwiczeniówki, tam też znajduje się Twój indywidualny kod dostępu. W 
zakładce UNITS znajdź UNIT 6 oraz Grammar App – obejrzyj filmik. 

·         Wykonaj polecenie w zadaniu 4 na str. 75 – ułóż dialog. Pamiętaj, że po Yes jeszcze coś 
musisz dopisać. 

  

14.05.2020 T: Past time expressions. 

·         str.75 w podręczniku – przyjrzyj się Grammar App nad zadaniem 5 – są tu przykłady 
okoliczników czasu charakterystyczne dla czasu Past Simple (przeszłego prostego) – stawiamy je 
zawsze na końcu lub ewentualnie na początku zdania (nigdy w środku): 

yesterday – wczoraj 

the day before yesterday – przedwczoraj 

3 days ago – 3 dni temu 

Last week/month/year – w zeszłym tygodniu/miesiącu/roku 

In…..-   w  (jakimś roku/miesiącu/porze roku) 

On …. – w (jakiś dzień tygodnia) 

At…… - o godzinie…. 

  

·         Ćw. 5 str. 75 w podręczniku – posłuchaj dialogu i wpisz brakujące okoliczniki czasu 

·         Ćw. 6 str. 75 w podręczniku – dla chętnych – upewnij się, czy rozumiesz wszystkie 
wyrażenia z ramki, następnie ułóż dialog wg przykładu w dymkach poniżej, używając wyrażeń z 
ramek oraz okoliczników czasu z Grammar App ( napisz w pliku tekstowym lub w treści emaila i 
wyślij swojemu nauczycielowi - nie wysyłaj zdjęć ani pdf!) 

·         Wykonaj zadania 1,2,3 na str. 53 w ćwiczeniówce 

Good luck! ;) 

 

15.05.2020 

Muzyka 
Temat: Współczesne aranżacje muzyki klasycznej. 

 

http://www.macmillaneducationeverywhere.com/
http://www.macmillaneducationeverywhere.com/


https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk to link do muzyki, której proszę posłuchać 
w wolnym czasie 

Proszę poświęcić również na nadrobienie zaległości z lekcji poprzednich. Część osób 
wysyła mi regularnie efekty swojej pracy (gra na instrumencie, solmizacja, śpiew piosenek, 
notatki) a część nie odezwała się do tej pory ani razu. 

Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail – 
winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i nazwisko oraz 
klasę. :) 

 

HISTORIA 
11.05.2020 

Temat: Tajemnice sprzed wieków. Czy król Stanisław August zdradził Polskę? 

Proszę o zapoznanie się z treścią tematu w podręczniku, str. 180-181. Jest to temat 
dodatkowy. 

14.05.2020 

Temat: Podsumowanie wiadomości 

W ramach podsumowania rozdziału V proszę o wpisanie do zeszytu odpowiedzi do zadań: 1, 
2, 3, 4 str. 182. 

Proszę również, aby tym razem zadania nie były wysyłane. Skontaktuję się przez e-mail z 
uczniami, od których będę wymagała tych zdań w celu poprawy oceny. 

Uczennice i uczniowie, którzy nie otrzymali informacji o ocenie za wcześniejsze prace 
domowe dostaną odpowiedzi do 18.05.2020 r.  

Nadal można przysyłać zaległe prace domowe na e-mail: agnieszka.annna@poczta.onet.pl  

 
 

GODZINA WYCHOWAWCZA 
12.05 2020 

TEMAT: Uwrażliwianie na potrzeby innych – wolontariat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk
mailto:agnieszka.annna@poczta.onet.pl


Zapoznaj się z materiałami i odpowiedz sobie na pytanie: Czy wiem, co to 

wolontariat? 

https://wolontari.at/baza-wiedzy/czym-jest-wolontariat/1 

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

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

 

https://wolontari.at/baza-wiedzy/czym-jest-wolontariat/1
https://www.youtube.com/watch?v=EDdYZGWENwQ
https://www.youtube.com/watch?v=tRKFuitGKyw

