
JĘZYK POLSKI 
 

E-mail kontaktowy:  

 klasa6cjp@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=1lrihqEQuWJ6k-Yq7BajqWhZADXPZwtFI  

 

11.05.2020-15.05.2020 

PONIEDZIAŁEK – 2 GODZINY 
 
TEMAT: Karawaną przez Afrykę. 
 
Wciel się w postać Stasia Tarkowskiego i zredaguj kartkę z jego dziennika, w której opiszesz 
jedną 
z przygód. 
Postaraj się poza wydarzeniami zawrzeć opisy przeżyć. Możesz zastosować związki 
frazeologiczne odnoszące się do emocji, np.: 
 

● nogi zrobiły się jak z waty 

● poczuć skrzydła u ramion 

● zaniemówić z wrażenia 

● serce łopotało jak spłoszony ptak 

● mieć cykora 

● skakać z radości 

● mieć duszę na ramieniu 

Oczywiście dostosuj ich formę do swojej wypowiedzi. Pracę wpisz do zeszytu. 

https://drive.google.com/open?id=1lrihqEQuWJ6k-Yq7BajqWhZADXPZwtFI


UWAGA! Tym razem nie przesyłajcie prac na e-mail.  
W celu ich sprawdzenia, będę zwracała się do Was indywidualnie. 
WTOREK 
 
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. 
 
 
ŚRODA 
 
TEMAT: Jak się żyło na Czarnym Lądzie w XIX wieku? 
 
1. Zapoznaj się z fragmentami lektury, które opisują zwyczaje, jakie panują wśród 
członków plemion - karta pracy ”Wygląd ludzi z plemienia M’Ruy, ich zachowanie i strój” 
2. Wypełnij kartę pracy „Na Czarnym Lądzie”. 
LINK DO KART PRACY: 
https://drive.google.com/open?id=1M9z7AC8rnzN-TXo7bNc0WYznhIl6CCIK 
 
 
PIĄTEK 
 
TEMAT: Niebezpieczne wędrówki Stasia i Nel. 
 
Wypełnij kartę pracy „Niebezpieczne wędrówki”. 
LINK DO KARTY PRACY: 
https://drive.google.com/open?id=1M9z7AC8rnzN-TXo7bNc0WYznhIl6CCIK 
 
 
 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW CHĘTNYCH 
 
Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji 
Polska ortografia – Język polski https://play.google.com 
 
Zrealizuj ćwiczenia i testy: 
TEMAT: Pisownia: j, i 
 

https://epodreczniki.pl/a/zgoda-rzad-czy-przynaleznosc/DysgM519o
https://drive.google.com/open?id=1M9z7AC8rnzN-TXo7bNc0WYznhIl6CCIK
https://drive.google.com/open?id=1M9z7AC8rnzN-TXo7bNc0WYznhIl6CCIK
https://play.google.com/
https://play.google.com/


 

Biologia 14.05.2020 

Temat: Czynności życiowe gadów. 

Podręcznik strona 104 - 106 

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

 
Notatka do zeszytu 
 1.     Gady są owodniowcami czyli zwierzętami, które wykształciły błony 
płodowe dzięki którym rozmnażanie odbywa się na lądzie bez udziału wody: 
a.     Kosmówka – błona płodowa zewnętrzna przez którą odbywa się wymiana 
gazowa 
b.  Owodnia – wypełniona jest płynem umożliwiającym rozwój zarodka 
c. Omocznia – gromadzi szkodliwe substancje wydalane przez zarodek 
 

2.     Rozwój gadów odbywa się na lądzie. Są to zwierzęta jajorodne 

- jaja składane są na lądzie , osłonięte są wapienną lub elastyczną osłoną. 

- W rozwoju gadów nie ma larwy jest więc to rozwój prosty. 

- Niektóre gady są jajożyworodne: jaszczurka żyworodna, padalec, żmija !! 

 3. Wzrost gadów odbywa się przez całe życie w związku z tym węże 
  i jaszczurki muszą co jakiś czas zrzucać stary naskórek. 

 4. Wylinka – zrzucanie starego naskórka !!! ( naskórka a nie skóry) 

 5. Gady mają układ krwionośny zamknięty, mają dwa obiegi krwi 
(  ponieważ serce ma dwa przedsionki) , ale krew odtlenowana miesza się 

częściowo  z krwią utlenowaną ponieważ w komorze serca znajduje się 
częściowa przegroda. Dlatego gady są jeszcze zwierzętami zmiennocieplnymi. 

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


  6. U gadów występuje akomodacja czyli zdolność zmiany kształtu soczewki 
oka.  

 7. Porównanie płuc płazów i gadów : 

 PŁAZY                                     GADY 

- workowate płuca                                                - gąbczaste płuca 

o małej powierzchni o większej powierzchni 

- brak klatki piersiowej - obecność klatki piersiowej 

- wentylacja płuc                                                 - wentylacja płuc 

odbywa się  w wyniku ruchu                                   następuje w wyniku ruchu 

jamy gębowej                                                          klatki piersiowej 

- występuje wymiana gazowa - brak oddychania płucnego 

przez skórę 

 Praca domowa. 

Powtórz wiadomości o rybach, płazach i gadach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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. 

15.05.2020 Temat: Najnowsza historia Kościoła w Polsce. 

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

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 

http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/


beatyfikacji), ks. Jerzego Popiełuszki. Czy widzisz dziś jakieś zagrożenia dla 
Kościoła, czy wiesz jak nazywa się nasz biskup? 

 

Geografia 6c – 11.05.2020 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.  

 

TECHNIKA 
 

Temat: Wymiarowanie za pomocą łańcucha wymiarowego.      14.05.2020 

 

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


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 

 

 

  

  

  

  

INFORMATYKA  

15.05.2020 

Temat:  Tworzymy dwupoziomową grę dla dwóch graczy –zliczamy punkty i 
określamy warunki zakończenia gry.    

mailto:irdud66@gmail.com


1. Zliczamy punkty, gdy duszek pingwin i duszek gwiazdka dotkną się. 

2. Wykonaj ćw.11,12/67-68. 

3. Określamy warunki zakończenia gry – wyk ćw. 13/69 

Jeśli masz trudności z wykonaniem ćwiczeń obejrzyj filmik na stronie 
https://www.youtube.com/watch?v=aWzY1w0oZc0 

Na razie nic nie przesyłacie. Czekam na zaległe prace. 

  

13.05.2020 

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 cz1,2– 
tłumaczenie p. Agnieszka Czerwonka. 

https://www.youtube.com/watch?v=aWzY1w0oZc0
https://www.youtube.com/watch?v=aWzY1w0oZc0
https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk


Bardzo proszę abyście razem z panią Agnieszką rozwiązali i zapisali w zeszycie zadania 
z podręcznika: zad 14,15,17 str. 207. Przykłady nierozwiązane z tych zadań zostają do 
samodzielnego rozwiązania po dzisiejszej lekcji. 

12.05.2020 – Temat: Zadania tekstowe – rozwiązywanie równań Cd. 

Rozwiążmy wspólnie zadania z podręcznika: 16,18,22 str 207 i 208. 

 



 

 



 

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

14.05.2020 – Temat: Zadania tekstowe – rozwiązywanie równań -  Cd. 

Wykonaj ćwiczenia na stronach 101 i 102 

15.05.2020 – 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. 



 

 

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

 

 



 
JĘZYK ANGIELSKI 
 
W tym tygodniu kontynuujecie zadania z poprzedniego tygodnia. Bardzo mało 
osób mi wysłało zadania. Jeśli są jakieś wątpliwości proszę o kontakt. 
 
HISTORIA 

13.05.2020 

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  

mailto:agnieszka.annna@poczta.onet.pl

