
ANGIELSKI 6c 18-22.05.2020 r. 

I.                    TOPIC: PRESENT PERFECT 

Na dzisiejszej lekcji poznamy nowy czas – present perfect. Zapoznajcie się proszę z jego 
budową i użyciem. 

PRSENT PERFECT 

  

Czasu Present Perfect używamy mówiąc: 

 

1. O wydarzeniach z przeszłości, których skutki są widoczne w chwili mówienia: 

 

 She has baked a cake. - Ona upiekła ciasto. (Ciasto można w tej chwili zjeść). 

 

2. O czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej. 

 

 I have been soldier. - Byłem żołnierzem (i nadal jestem). 

 

3. O czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości, a ich czas nie jest znany, bądź istotny. 

 

 I have learned English. - Nauczyłem się angielskiego. (nie ważne kiedy, ważne że się 
udało) 

  

  

  

 HAVE/HAS + III FORMA (PAST PARTICIPLE) 

  



PAST PARTCIPLE – jeśli czasownik jest regularny to dodajemy D/ED – tak jak w past 
simple, jeśli czasownik jest nieregularny – trzeba go zapamiętać str. 122 i 123 podręcznik. 

  

 I have eaten breakfast. 

 I've eaten breakfast. 

 Have you eaten breakfast? 

 Yes, I have. No, I haven't 

 I haven't eaten breakfast. 

  

 She has eaten breakfast. 

 She's eaten breakfast. 

 Has she eaten breakfast? 

 Yes, she has. No, she hasn't. 

 She hasn't eaten breakfast. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.      Typowe wyrażenia 

  

–        JUST – WŁAŚNIE 



 They have just finished the project. 

–        ALREADY – JUŻ 

She's already been to the bank. 

–        YET – JUŻ (pytania), JESZCZE (przeczenia) 

Has she visited Mark yet? 

They haven't finished the project yet. 

–        EVER – KIEDYKOLWIEK 

Have you ever been to Paris? 

–        NEVER – NIGDY 

She has never eaten pizza. 

–        FOR + okres czasu 

 I've been a waiter for 3 years. 

–        SINCE + punkt w czasie 

I've been a waiter since 2008. 

  

II.                III. TOPIC: PRESENT PERFECT EXERCISES. 

  

Nie zapomnijcie wysłać tych ćwiczeń do mnie: 

  

https://www.liveworksheets.com/id/mr849hj 

https://www.liveworksheets.com/id/dp18938au 

https://www.liveworksheets.com/id/og38040he 

https://www.liveworksheets.com/id/ti1591vi 

https://www.liveworksheets.com/id/od73881bc 

  

https://www.liveworksheets.com/id/mr849hj
https://www.liveworksheets.com/id/dp18938au
https://www.liveworksheets.com/id/og38040he
https://www.liveworksheets.com/id/ti1591vi
https://www.liveworksheets.com/id/od73881bc


 

Biologia 

Temat: Przegląd i znaczenie gadów. 19.05.2020 

Podręcznik strona 107 – 116 

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

Notatka do zeszytu. 

1. Systematyka gadów 

A.   Żółwie ( żółw olbrzymi, żółw błotny, żółw grecki ) 

B.   Krokodyle ( krokodyl nilowy, aligator amerykański, gawial 
gangesowy) 

C.   Węże ( wąż Eskulapa, gniewosz plamisty, żmija zygzakowata, 
zaskroniec zwyczajny, wąż koralowy, boa dusiciel) 

D.   Jaszczurki ( jaszczurka żyworodna, jaszczurka zwinka, legwan 
zielony, kameleon pospolity, padalec zwyczajny ) 

Padalec zwyczajny to beznoga jaszczurka !!!!!!! 

2.     Porównanie żmii zygzakowatej z zaskrońcem !!! 

Żmija Zaskroniec 

Kształt głowy trójkątny Kształt głowy 
owalny 

źrenice oka wąskie źrenice okrągłe 

Zygzak na powierzchni 
całe ciało 

Żółte plamy z 
tyłu głowy 

  

 

3.     Znaczenie gadów: 

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


·        Utrzymują równowagę biologiczną w środowisku ( są 
drapieżnikami) 

·        S a wykorzystywane do celów konsumpcyjnych ( mięso żółwi, 
węży  i krokodyli, jaja żółwi) 

·         W przemyśle farmaceutycznym z jadu węży wytwarza się leki 
przeciwreumatyczne, leki na epilepsję, hemofilię oraz przeciw 
nowotworom 

·        Skóra gadów jest wykorzystywana do wytwarzania torebek, butów, 
pasków 

4.     Wszystkie gady żyjące w Polsce są objęte ochroną. 

 Praca domowa. 

Powtórz wszystkie wiadomości o rybach, płazach i gadach . Skontaktuj się 
z wychowawcą po mój numer telefonu i wyślij SMS kiedy chcesz 
odpowiadać. Jeśli wrócimy do szkoły będzie z kręgowców 
zmiennocieplnych kartkówka. 

  

 
 
 
 
JĘZYK POLSKI 
 

W DALSZYM CIĄGU PAMIĘTAJCIE O ZAPISYWANIU KAŻDEGO TEMATU LEKCJI W ZESZYCIE :) 

 

TYM RAZEM RÓWNIEŻ OTRZYMALIŚCIE W ZAŁĄCZNIKACH KARTY PRACY. 

PRACUJCIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI. 

WYPEŁNIAJCIE POLECENIA NA WYDRUKOWANYCH KARTACH. 

Jeśli nie macie drukarki, możecie zapisywać w zeszycie tylko odpowiedzi . 

 
18.05.2020 – 22.05.2020 

 
PONIEDZIAŁEK – 2 GODZINY 
 



TEMAT: Afrykańskie pejzaże – opis fauny i flory. 
1. Czy wiesz, co to jest fatamorgana? Skorzystaj z odpowiedniego słownika i odpowiedź wpisz do 
zeszytu. 
2. Odszukaj w powieści fragment opisujący to zjawisko. 
3. Zapoznaj się z fragmentami opisującymi klimat i krajobraz Afryki (karta pracy „Klimat i krajobraz 
Afryki”) 
4. W oparciu o zdobyte informacje, wypełnij kartę pracy „Cuda Afryki”. 
LINK DO KART PRACY: 
https://drive.google.com/open?id=1lERxfsiiJDURWU_LzPD4vxujhnrgM6JE 
 
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=1lERxfsiiJDURWU_LzPD4vxujhnrgM6JE 
 
ŚRODA 
 
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. 
Poprawiaj 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. 
 
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 głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych 
 

RELIGIA 
 
 

18.05.2020 Temat: 100 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. 

https://drive.google.com/open?id=1lERxfsiiJDURWU_LzPD4vxujhnrgM6JE
https://drive.google.com/open?id=1lERxfsiiJDURWU_LzPD4vxujhnrgM6JE
https://epodreczniki.pl/a/zdania-zlozone-sa-roznie-podzielone/Dm721UKNt
https://play.google.com/
https://play.google.com/


18.05.1920 roku urodził się Karol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II. Wszyscy 
Polacy są bardzo dumni, że nasz rodak był kimś tak ważnym i został Święty. A co ty wiesz o 
Papieżu Polaku. Porozmawiaj z rodzicami, dziadkami. Sprawdź się: 
https://learningapps.org/view784542. Dobrej zabawy. Pamiętaj jest on naszym patronem w 
niebie, możesz modlić się przez Jego wstawiennictwo. 

 

22.05.2020 Temat: Nasza odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo. 

Podręcznik str. 124-125, katecheza 39 www.swietywojciech.pl 

Zapoznaj się z tekstem biblijnym: Kol 2,6-7 i 2 Tym 2,1-3. Czego oczekiwał Święty Paweł od 
tych, którzy przyjęli naukę o Jezusie? Pomyśl nad tym: czym jest?: co mi daje?: co ja daję? 

1. Rodzina 
  

2. Klasa szkolna 
  

3. Państwo 
  

4. Grupa koleżeńska 
  

5. Kościół 
 

 
PLASTYKA 

Temat: Dynamizm w dziele malarskim. 

 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat dynamiki w książce do plastyki od strony 62 – 68. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

Pamiętajcie o zaległych pracach. Wysyłajcie je na adres: purgalkas@gmail.com 

Pozdrawiam :) 

GEOGRAFIA 

Geografia 6c – 18.05.2020 r. 

T. Współczesne problemy Ukrainy 

Obejrzyjcie film, link poniżej: 

https://learningapps.org/view784542
https://learningapps.org/view784542
http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/


https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTg 

W zeszycie zapiszcie notatkę: 

Ukraina to południowo - wschodni sąsiad Polski. To drugie (po Rosji) pod względem 
wielkości państwo w Europie 

Żyzne gleby, przewaga nizin, łagodny klimat, piękne krajobrazy oraz bogactwo surowców 
mineralnych sprawiają, że na Ukrainie są idealne warunki do rozwoju gospodarki. Mimo tego 
Ukraina znajduje się w kryzysie. 

W 2014 r Półwysep Krymski wbrew woli władz Ukrainy został przyłączony do Rosji, co 
było początkiem konfliktu zbrojnego we wschodniej części kraju. Skutki konfliktu: 

- obniżenie produkcji przemysłowej, 

- zmniejszenie liczby turystów 

- zubożenie ludności 

- emigracja ludności za granicę 

Proszę zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 1-5 str. 93-95 

 

Poniżej znajduje się test. Bardzo proszę odpowiedzi w pliku tekstowym przesłać 
do 25 maja. Obowiązkowo. Po tym terminie stawiam oceny niedostateczne. 

Adres:  geografia.wajszczyk@interia.pl 

 
 1. Zaznacz atrakcje turystyczne Niemiec. 
 
 A. Katedra w Kolonii. 
 B. Twierdza w Carcassonne. 
 C. Wieża Eiflla. 
 D. Brama Branderburska. 

2. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F- jeśli jest fałszywa. 
 A. Niemcy leżą na zachód od Polski. P/F 
 B. Niemcy nie mają dostępu do morza. P/F 
 C. Ukształtowanie powierzchni Niemiec jest bardzo urozmaicone: od nizin na północy 
przez wyżyny aż po wysokie góry- Alpy P/F 
 D. Landy w Niemczech są odpowiednikami naszych miast. P/F 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTg


3. Wpisz literę C obok informacji dotyczących Czech, a literę S- obok informacji  
 dotyczących Słowacji. Uwaga: Wpisz obie litery, jeśli informacja dotyczy obu 
krajów. 
 
 
 A. Ten kraj był częścią Czechosłowacji. 
 B. Walutą tego kraju jest Euro 
 C.  Ten kraj nie ma dostępu do morza. 
 D. Ten kraj jest południowym sąsiadem Polski. 

4. Rozpoznaj szczyty górskie, których dotyczą poniższe opisy. Wpisz właściwie 
nazwy wybrane spośród podanych. 
  
  Rysy, Gerlach, Śnieżka 
 
 A. Najwyższy szczyt Słowacji i całych Karpat. Na ten szczyt możemy 
wejść tylko z przewodnikiem. 
 B. Najwyższy szczyt Czech i Sudetów. Leży na granicy Czech z Polską. Od 
strony Czech można tam wjechać kolejką gondolową 
 C. Najwyższy szczyt Polski położony na granicy Polski ze Słowacją. Łatwiejsza 
droga na szczyt prowadzi od południa, ponieważ szlak południowy jest 
łagodniejszy, a słowackie schronisko- położone o wiele bliżej szczytu. 
 

5. Spośród wymienionych atrakcji Słowacji zaznacz te, które umożliwiają 
uprawnienie turystyki aktywnej 
 
 A. Liczne łańcuchy górskie, w tym najwyższe pasmo Karpat. 
 B. Liczne zamki i pałace. 
 C. Wyciągi narciarskie: krzesełkowe, kanapowe i gondolowe 
 D. Kąpieliska z wodami termalnymi. 
  

6.  Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeśli jest 
fałszywa. 
 
 A. Liczba turystów w Czechach rośnie, a na Słowacji spada z powodu niezbyt 
rozwiniętej infrastruktury. 
 B. Wody termalne to wody podziemne, których temperatura jest wyższa od średniej 
temperatury rocznej w danym miejscu. P/F 
 C.  Jaskinie, np. Dobszyńska Jaskinia Lodowa, występują tylko w Słowacji. P/F 
 D. Stolica Słowacji, Bratysława, jest mniej atrakcyjna turystycznie od czeskiej 



Pragi, dlatego przyjeżdża do niej mniej turystów. P/F 
 

7. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeśli jest 
fałszywa. 
 
 b Polska granicy z Ukrainą od południowego zachodu. P/F 
 B. Granica Polski i Ukrainy przebiega częściowo wzdłuż rzeki Bug. P/F 
 C. Polska ma mniejszą powierzchnię niż Ukraina 
 

8. Zaznacz cechy sprzyjające rozwojowi rolnictwa w Ukrainie. 
 
 A. Klimat umiarkowanie ciepły. 
 B. Położenie nad dwoma morzami. 
 C. Urodzajne gleby- czrnoziemy. 
 D. Góry Karpaty z najwyższym szczytem- Howerlą (2061 m n.p.m) 
 E. Piękne, bogato wyposażone cerkwie. 
 F. Nizinne ukształtowanie terenu. 

9.  Wpisz literę P obok przyczyn konfliktów na Ukrainie, a literę S- obok ich 
skutków. 
 
 A. Śmierć kilkunastu tysięcy osób. ___ 
 B. Utrata domów przez setki tysięcy osób. ___ 
 C. Wola przystąpienia do Unii Europejskiej wśród części społeczeństwa 
Ukrainy. ___ 
 D. Dążenie części społeczeństwa Ukrainy do większego zbliżenia 
politycznego z Rosją 
 niż z Unią Europejską. ___ 
 E. Zmniejszenie dostaw gazu ziemnego z Rosji na Ukrainę. ___ 
 F. Utrata zysków pochodzących z obsługi turystów na Półwyspie Krymskim. __ 

10. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeśli jest 
fałszywa. 
 
 A. Liczba ludności Ukrainy wzrasta dzięki dużej liczbie urodzeń P/F 
 B. Ukraińcy emigrują z powodu trudnych warunków życia i braku perspektyw 
na ich poprawę. P/F 
  C. Mieszkańcy Ukrainy przyjeżdżają do Polski głównie w celach turystycznych. P/F 
 

11. Oceń, czy informacje dotyczące środowiska przyrodniczego Litwy są 
zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F- jeśli 



fałszywa. 
 
 A. Jest to kraj nizinny P/F 
 B. Znaczną część kraju zajmują wyżyny, np. Wyżyna Białoruska P/F 
 C. W krajobrazie można zaobserwować liczne pozostałości lądolodu, takie jak 
jeziora i głazy narzutowe. P/F 
 D. Przez kraj przepływa jedna z największych rzek europejskich- Dniepr P/F 
 

12. Oceń, czy informacje dotyczące ludności Białorusi są zgodne z prawdą. 
Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F- jeśli fałszywa. 

 
 A. Najludniejsze miasta Białorusi to Wilno i Kowno 
 B. Liczba ludności Białorusi maleje. 
 C. W okolicach Mińska i Grodna mieszka większość spośród 300 tysięcy 
Polaków żyjących na Białorusi 

13.  Wpisz literę  L obok informacji dotyczących Litwy, a literę B- obok 
informacji dotyczących Białorusi. Uwaga: Wpisz obie litery, jeśli informacja 
dotyczy obu krajów. 
 
 A. Występuje tam gęsta sieć wolno płynących rzek, co sprzyja turystyce 
wodnej, np. kajakarstwu. 
 B. Miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów jest Mierzeja Kurońska 
 C. W tym kraju znajduje się jeden z najcenniejszych obszarów leśnych w 
Europie-Puszcza Białowieska 
 D. Na terenie tego kraju występują źródła wód mineralnych, które są 
wykorzystywane do celów leczniczych. 

14. Podaj jeden przykład atrakcji turystycznej w Czechach, którą 
chciałbyś/chciałabyś odwiedzić. Uzasadnij swój wybór. 
 
13.05.2020 

Muzyka 

Temat: Nietypowe instrumenty perkusyjne 

 

1.  
Oglądaliśmy już maszynę do pisania grającą wraz z orkiestrą symfoniczną. Dziś 
drugi utwór tego samego kompozytora. Waszym zadaniem jest go sobie obejrzeć (o 
tu!) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4QnPNleGIgE
https://www.youtube.com/watch?v=4QnPNleGIgE


2. Druga rzecz do obejrzenia to kolejny ciekawy instrument francuskiego konstruktora o 
imieniu Wintergatan – może mieliście już okazje obejrzeć jego Marble 
machine :). Teraz troszkę nowocześniejsza wersja podobnego instrumentu 
(filmik). 
  

3. Trzecie zadanie jest zupełnie dowolne, jednak warto na pewno obejrzeć. Może ktoś 
będzie chciał wykonać dla siebie lub do pracowni muzycznej instrument – 
Zaklinacz deszczu. Do jego wykonania będzie jednak prawdopodobnie potrzebna 
pomoc Opiekuna. Zachęcam do obejrzenia. (film 1, film 2) 
 

 

Proszę poświęcić również na nadrobienie zaległości z lekcji poprzednich. Część osób wysyła 
mi regularnie efekty swojej pracy (gra na instrumencie, 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 

18.05.2020 – 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 

19.05.2020 – Rozpoznawanie figur przestrzennych. 

W ramach zrozumienia nowego tematu zapraszam do obejrzenia filmiku na YouTube pt: 

Rozpoznawanie figur przestrzennych - Matematyka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
- Tomasz Gwiazda  a następnie filmiku Figury przestrzenne - wprowadzenie #1 [ Figury 

przestrzenne - wprowadzenie ] Pi-stacja Matematyka – BARDZO FAJNY FILMIK NA 
YOUTYBE – bardzo polecam !!!, Przeczytaj sobie jeszcze raz informacje umieszczone w 
podręczniku na stronach 212-215, a następnie narysuj w zeszycie podstawowe bryły: 

https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=m1F7Vl2szd4
https://www.youtube.com/watch?v=NkFGy2kgNXs
https://www.youtube.com/watch?v=NkFGy2kgNXs
https://www.youtube.com/watch?v=xIUNHJDonAY
https://www.youtube.com/watch?v=xIUNHJDonAY
https://www.youtube.com/channel/UCkbhn-e1iCSdOaCM6Inl6sg
https://www.youtube.com/channel/UCkbhn-e1iCSdOaCM6Inl6sg


  

 

  

 

 

 



 

Rozwiąż w zeszycie zadania z podręcznika: zad. 2,3,4,5,7 str.216 i 217. 

 21.05.2020 – Temat: Rozpoznawanie figur przestrzennych – Cd. 

Obejrzyj filmik na YouTube: Klasa 6. Rozpoznawanie figur przestrzennych cz. 2– 
tłumaczenie p. Agnieszka Czerwonka. Następnie korzystając z filmiku pani Agnieszki 
postaraj się rozwiązać w zeszycie zadania z podręcznika: zad. 8,9 str. 217.  

Zanik to wykonasz rozwiążmy razem zad. 6 str. 216. 

Poniżej udało mi się zbudować figurę, o której mowa w zadaniu. Ile taka figura ma ścian? 

 

Skoro jedno takie pudełeczko jest przyklejone do pudełka, które jest w środku jedną ścianą, 
to pozostałe ściany są luźne. Takich wystających pudełeczek jest 6 bo są one przyklejone do 
6 ścian siódmego pudełeczka (tego w środku). Zatem mamy: 6*5=30 Odp. Tak zbudowana 
figura ma 30 ścian. 

Rozwiąż teraz pozostałe zadania. 

22.05.2020 – Temat: Prostopadłościany i sześciany. 

W ramach zapoznania się z nowym tematem zapraszam do obejrzenia filmiku na YouTube 
pt: Klasa 6. Prostopadłościany i sześciany cz.1 – tłumaczenie p. Agnieszka Czerwonka. 
Przeczytaj sobie jeszcze raz informacje umieszczone w podręczniku na stronach 218,219. 
Następnie korzystając z filmiku postaraj się rozwiązać w zeszycie zad 1,2,3,5,7 str. 219 i 220. 

#W razie wątpliwości proszę się kontaktować ze mną na maila: 
justyna77kowalczyk@gmail.com #  Bardzo proszę o przysłanie 3 zdjęć ( zdjęcia z 



prowadzenia zeszytu z tematami z tego tygodnia, systematyczność pracy danego ucznia 
zaznaczę sobie znakiem plus). Dziękuję :) 

 

HISTORIA 

20.05.2020 

Temat: Rewolucja francuska 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę. W notatce             
znajdziesz odwołania do podręcznika. 

1.XVIII-wieczne francuskie społeczeństwo było podzielone na trzy stany, które różniły się           
prawami i obowiązkami: 

·         stan pierwszy – duchowieństwo, 

·         stan drugi – szlachta, 

·         stan trzeci – chłopi, biedota miejska, zamożni i wykształceni mieszczanie (burżuazja). 

*Zapoznaj się z podziałem społeczeństwa francuskiego, zapamiętaj prawa i obowiązki          
poszczególnych stanów, podręcznik str. 185. 

2.Niezadowolenie stanu trzeciego doprowadziło do wybuchu rewolucji. Za symboliczny         
początek rewolucji uważa się zdobycie Bastylii przez lud paryski 14 lipca 1789 roku. 

*Przeczytaj w podręczniku „Zdobycie Bastylii” str. 186, zapamiętaj jaką funkcję pełniła           
Bastylia, zwróć uwagę na przyczyny i skutki rewolucji francuskiej, podręcznik str. 188. 

3.W wyniku rewolucji we Francji zostały obalone rządy absolutne. W ich miejsce            
wprowadzono monarchię konstytucyjną. Na czele państwa stał król, ale nie miał już władzy             
absolutnej, ponieważ była ona ograniczona przepisami konstytucji, do której władca musiał           
się stosować. 

4.Na mocy „Deklaracji praw człowieka i obywatela” oraz konstytucji szlachta i           
duchowieństwo utraciły swoje przywileje. Wszyscy ludzie stali się równi wobec prawa,           
zdobyli wpływ na rządy w państwie, zyskali prawo do wolności osobistej i religijnej. 

*Przeczytaj tekst źródłowy w podręczniku str. 187. 

  

21.05.2020 

Temat: Republika Francuska 



Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę. W notatce 
znajdziesz odwołania do podręcznika. 

1. W 1792 roku Ludwik XIV został oskarżony o spisek przeciwko władzom rewolucyjnym i              
uwięziony. Parlament zlikwidował monarchię i wprowadził we Francji republikę. Król został           
skazany na śmierć. Wyrok wykonano w 1793 roku.  

*Zwróć uwagę na rycinę w podręczniku, str. 190. 

2. We Francji rządziło stronnictwo jakobinów, którego przywódcą był Maksymilian          
Robespierre. Jakobini wprowadzili rządy oparte na terrorze. Polegały one na karaniu śmiercią            
wszystkich, którzy zostali uznani za wrogów rewolucji.  

*Zwróć uwagę na informacje pod portretem, podręcznik str. 191. 

3. Po obaleniu rządów jakobinów władzę we Francji sprawował pięcioosobowy dyrektoriat.           
Zachował on podstawowe zdobycze rewolucji: 

·         republikański system rządów, 

·         równość ludzi wobec prawa, 

·         wolności i prawa obywatelskie. 

Proszę o kontakt uczniów, którzy nie otrzymali informacji o ocenie za pracę domową, plakat,              
prezentację. Jeśli ktoś oddał pracę dodatkową przed okresem zawieszenia zajęć w szkole, a             
nie otrzymał oceny również proszę o kontakt. E-mail: agnieszka.anna@poczta.onet.pl  

 

TECHNIKA 

Temat: Rzutowanie prostokątne - wiadomości wstępne. 
21.05.2020 

1. Co to jest rzutowanie prostokątne. 

Rzutowanie prostokątne jest to  dokładne i wierne przedstawianie przedmiotu na 
płaszczyźnie za pomocą rzutów, które są figurami płaskimi. Nie może być żadnych zmian i 
zniekształceń. 

Rzuty prostokątne,  pokazują przedmiot z kilku stron ( w zależności od metody rzutowania). 

 2. Podstawowe zasady rzutowania prostokątnego 

Zawsze rysujemy tyle rzutów, aby pokazane zostały wszystkie wymiary przedmiotu. 
Najczęściej  wystarczy przedstawienie bryły w trzech ujęciach. 

mailto:agnieszka.anna@poczta.onet.pl


Podczas kreślenia rzutów prostokątnych należy także pamiętać o tym, że: 

a) zarysy przedmiotów kreślimy linią ciągłą grubą 

b) linie pomocnicze kreślimy linią ciągłą cienką 

c) krawędzie niewidoczne w rzucie kreślimy linią kreskową 

3. Podstawowe pojęcia: 

a) rzut -  można porównać do cieni rzucanych przez przedmioty na ekran (ścianę) 

b rzutnia – płaszczyzna na którą rzutujemy (ekran, ściana) 

4. Rodzaje i rozkład rzutni: 

a) pionowa (główna) oznaczona I, 

b) pozioma oznaczona II, 

c) boczna oznaczona III 

Są one położone względem siebie prostopadle. 

 

Natomiast jeśli rozłożymy je  na płaszczyźnie to rozkład będzie następujący: 

  

  

  

  

  

  

  



Na poszczególnych rzutniach umieszczamy odpowiednie rzuty: 

a) na rzutni pionowej – rzut główny (najczęściej z przodu) 

b) na rzutni poziomej – rzut z góry 

c) na rzutni bocznej rzut z lewej strony 

 

Przedmiot rzutowany jest umieszczony między obserwatorem a rzutnią. 

 

 

INFORMATYKA 

Temat: Dodajemy drugi poziom gry.                                                                    22.05.2020 

1. Dodajemy nową scenę – wykonaj ćw. 14/70. 



2. Dodajemy nowe duszki, które nie mogą być widoczne na poziomie 1 i piszemy dla nich 
skrypt – ćw. 15/71 

3. Ustalamy warunki zakończenia gry. 

4. Dodajemy dźwięk do duszka – ptaka – ćw. 16,17/72-73. 

Jeśli masz trudności z wykonaniem ćwiczeń obejrzyj filmik na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=JSEyXxAQNM4 

Na razie nic nie przesyłacie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JSEyXxAQNM4

