
GODZINA WYCHOWAWCZA 
 
14 maja 2020 

TEMAT: Uwrażliwianie na potrzeby innych – wolontariat. 

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 

 

INFORMATYKA 

 
13 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 
E-mail kontaktowy:  

 klasa6bjp@spoko.pl 
Proszę, aby każdy e-mail zawierał  

TEMAT WIADOMOŚCI 
a w nim  kolejno:  

imię  i nazwisko ucznia, nr w dzienniku, temat pracy 
W DALSZYM CIĄGU PAMIĘTAJCIE O ZAPISYWANIU KAŻDEGO TEMATU LEKCJI W ZESZYCIE :) 

KOMUNIKAT SPECJALNY 
TYM RAZEM OTRZYMALIŚCIE W ZAŁĄCZNIKACH KARTY PRACY. 
PRACUJCIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI. 
WYPEŁNIAJCIE POLECENIA NA WYDRUKOWANYCH KARTACH. 
Jeśli nie macie drukarki, możecie zapisywać w zeszycie tylko odpowiedzi . 
 
Podsumowanie konkursu “Śladami Stasia i Nel” 
https://drive.google.com/open?id=17YpusJqN9kO91rQGxuPywoXqx188sznx  

https://wolontari.at/baza-wiedzy/czym-jest-wolontariat/1
https://www.youtube.com/watch?v=EDdYZGWENwQ
https://www.youtube.com/watch?v=tRKFuitGKyw
https://drive.google.com/open?id=17YpusJqN9kO91rQGxuPywoXqx188sznx


Lekcja 32. i 33. - 12.05.2020 (wtorek) 
 
TEMAT: Wyprawa do egzotycznego świata - test ze znajomości lektury „W pustyni i w 
puszczy” H. Sienkiewicza. 
 
Zapoznaj się z kartą pracy „ Notatki z lektury”. Wprowadź ją do zeszytu ( wklej lub 
przepisz). 
Rozwiąż test z lektury – karta pracy „Test” 
LINK DO KART PRACY: 
https://drive.google.com/open?id=1gPvzKaxJfFQFD7oXBFsMexn5IHQxqIkf 
 
 
Lekcja 34. - 13.05.2020 (środa) 
 
TEMAT: Zgoda, rząd czy przynależność - utrwalenie wiadomości. 
 
Przekieruj się na stronę z e-podręcznika. Link do strony: 
https://epodreczniki.pl/a/zgoda-rzad-czy-przynaleznosc/DysgM519o  
Postępuj zgodnie z poleceniami. Po każdym rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzaj swoje wyniki. 
Popraw ewentualne błędy. 
 
 
Lekcja 35. - 14.05.2020 (czwartek) 
 
TEMAT:Zdania złożone są różnie podzielone 
 
Przekieruj się na stronę z e-podręcznika. Link do strony: 
https://epodreczniki.pl/a/zdania-zlozone-sa-roznie-podzielone/Dm721UKNt 
Postępuj zgodnie z poleceniami. Po każdym rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzaj swoje wyniki. 
Popraw ewentualne błędy. 
Opanuj wiadomości z podręcznika str. 283-286. Zwróć szczególną uwagę na str. 286 
(egzamin!) Musisz umieć nazwać rodzaje zdań złożonych współrzędnie i przedstawić je na 
wykresie. 
 
Lekcja 36. - 15.05.2020 (piątek) 
 
TEMAT: Zdania złożone bardzo cenione. 
 
Powtórz wiadomości o zdaniach złożonych. Wypełnij zeszyt ćwiczeń str. 56-62. 
 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW CHĘTNYCH 
Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji eductify 
Polska ortografia – Język polski https://play.google.com 
Zrealizuj ćwiczenia i testy: 
TEMAT: Pisownia: j, i 

https://drive.google.com/open?id=1gPvzKaxJfFQFD7oXBFsMexn5IHQxqIkf
https://epodreczniki.pl/a/zgoda-rzad-czy-przynaleznosc/DysgM519o
https://epodreczniki.pl/a/zdania-zlozone-sa-roznie-podzielone/Dm721UKNt
https://play.google.com/
https://play.google.com/


 
 
Biologia 

Temat: Gady kręgowce, które opanowały ląd. 7.05.2020 

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://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. 

JĘZYK ANGIELSKI 
 
NAGRANIA DO PODRĘCZNIKA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia w postaci plików MP3 

 

TOPIC: LET’S CHECK – 12.05.2020 

Na tej lekcji ćwiczenia czytania ze zrozumieniem, wykorzystamy ZESZYT 
ĆWICZEŃ STR. 58 - 59 

● Reading – zapoznaj się z tekstem w ćw. 3/58 – dopasuj teksty do zdań 
  

● Przeczytaj kolejne teksty – ćw.4/58-59 – zaznacz właściwą odpowiedź do tekstu. 
  

● Ćw. 5 – Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. 
 

TOPIC: COMPUTER VOCABULARY – 14.05.2020 

Zapoznamy się dzisiaj ze słownictwem związanym z komputerami 

● Zapoznaj się ze słownictwem w ćw.1/84 w podręczniku, wypisz wyrazy do zeszytu 
– dopisz polskie znaczenie 

  
● Przeczytaj ogłoszenia w ćw.3/85 – odpowiedz na pytania 

  
● Wyobraź sobie , że masz komputer do sprzedaży, napisz krótkie ogłoszenie 

według wzoru – ćw.4/85 – jeśli chcesz możesz wysłać mi zadanie do oceny na 
adres - ewaszymczyk@op.pl 
 

 

TOPIC: RECYCLE YOUR OWN COMPUTER -15.05.2020 

Na tej lekcji utrwalamy poznane słownictwo. 

● Wykonaj quiz w celu utrwalenia poznanego słownictwa 
https://wordwall.net/pl/resource/847389/angielski/computer-equipment-using-comput

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://wordwall.net/pl/resource/847389/angielski/computer-equipment-using-computers


ers 
  

● W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw.1/60 - podpisz obrazki 
  

● ćw.2 – zakreśl właściwe wyrazy 
  

● ćw.3/60 – uzupełnij tekst wyrazami z ramki. 
 

 
 

 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 

11.05.2020 Temat: Bóg - Honor – Ojczyzna 

Podręcznik katecheza 37 na stronie www.swietywojciech.pl Przeczytaj definicję słów honor i 
ojczyzna w słowniku w podręczniku. Przeczytaj fragment biblijny Mt,22,15-21 czego uczy 
nas Pan Jezus w tym fragmencie? Przeczytaj: Bóg - Honor – Ojczyzna i Patriotyzm, czyli 
Umiłowanie ojczyzny, to nasz religijny obowiązek. Znajdź tekst Roty przeczytaj, może 
zaśpiewaj. 

13.05.2020 Temat: Najnowsza historia Kościoła w Polsce. 

Bardzo ważne: Myśląc Kościół nie myśl budynek, księża, ale ja, moja rodzina i 
wszyscy wierzący i ochrzczeni. 

https://wordwall.net/pl/resource/847389/angielski/computer-equipment-using-computers
http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/


Podręcznik katecheza 38 na stronie www.swietywojciech.pl Przeczytaj fragmenty biblijne Rz 
12,1-2,9-13, Łk 9,23 Czy dzisiaj my chrześcijańskiej tak postępujemy? Przeczytaj Wierność 
Chrystusowi drogowskazem właściwych wyborów. Pomyśl o sytuacji Kościoła po II wojnie 
światowej, postawie prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego (przygotowujemy się w tym 
roku do Jego beatyfikacji), ks. Jerzego Popiełuszki. Czy widzisz dziś jakieś zagrożenia dla 
Kościoła, czy wiesz jak nazywa się nasz biskup? 

Geografia 6b – 14.05.2020 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) 

Moi drodzy, w tamtym tygodniu zadałam Wam pracę z zeszytów ćwiczeń , bo zapomniałam, 
że nie macie. Bardzo przepraszam. Przepiszcie tabelę do zeszytu i uzupełnijcie ją i 
prześlijcie do 15 maja  na adres geografia.wajszczyk@interia.pl   Pozdrawiam 

 Litwa Białoruś 

Rzeki   

Jeziora   

Ten kraj był częścią Związku 
Radzieckiego 

  

Około ¼ zajmują bagna   

Jest krajem nizinnym   

http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=kk8zn0Lar90&t=35s
mailto:geografia.wajszczyk@interia.pl


Waluta tego kraju jest Euro   

Leży nad Morzem Bałtyckim   

 

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


11.05.2020 

Muzyka 

Temat: Współczesne aranżacje muzyki klasycznej. 

 

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. :) 

Matematyka 

11.05.2020 – Temat: Zadania tekstowe – rozwiązywanie równań -  Cd. 

W ramach przypomnienia zasad rozwiązywania zadań tekstowych za pomocą równań 
zapraszam do obejrzenia filmiku na YouTube pt: Klasa 6 Zadania tekstowe cz2– tłumaczenie 
p. Agnieszka Czerwonka. Następnie wspólnie razem rozwiążmy zadania z podręcznika: 
16,18,22 str 207 i 208 

https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk


 

 



 

 

Bardzo proszę abyście rozwiązali w zeszycie zadania z podręcznika: zad 19,20,21 str. 208. 

12.05.2020 – Temat: Zadania tekstowe – rozwiązywanie równań -  Cd. 

Wykonaj ćwiczenia na stronach 101 i 102 



13.05.2020 – Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu równania 

Wykonaj w zeszycie zadania. 

Aby ułatwić sobie pracę, wydrukuj zadania i wlej do zeszytu a pod spodem zapisz 
rozwiązania i odpowiedzi do powyższych zadań. Rozwiąż to co potrafisz, zadania te nie są na 
ocenę, tylko mają pomóc tobie sprawdzić swoje umiejętności. 

 

 



 

14.05.2020 – Rozpoznawanie figur przestrzennych. 

W ramach zapoznania się z nowym tematem zapraszam do obejrzenia filmiku na YouTube 
pt: Klasa 6. Rozpoznawanie figur przestrzennych cz. 1– tłumaczenie p. Agnieszka 
Czerwonka. Przeczytaj sobie jeszcze raz informacje umieszczone w podręczniku na stronach 
212-215. Następnie korzystając z filmiku postaraj się rozwiązać w zeszycie zad 1 str. 215 

#W razie wątpliwości proszę się kontaktować ze mną na maila: 
justyna77kowalczyk@gmail.com # 

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. 

12.05.2020 

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  

 
  

  

  

  

 
 

mailto:agnieszka.annna@poczta.onet.pl

