
Matematyka 

Obowiązują pełne rozwiązania!!! 

25.05.2020 

Temat: Liczba spełniająca równanie. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=cfx0U50Gg6Q&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 4, 5/198 i ćwiczenia strona 98. 

26.05.2020 

Temat: Rozwiązywanie równań. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania  w 1, 2/202 i ćwiczenia strona 99. 

27.05.2020 

Temat: Rozwiązywanie równań cd. 

Zadania do wykonania w zeszycie 3/202 i 5, 6/203 i ćwiczenia strona 
100. 

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

ćwiczenia  stronę 100. 

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

29.05.2020 

Temat: Zadania tekstowe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cfx0U50Gg6Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU&feature=youtu.be


Zadania do wykonania w zeszycie 1, 2/205 i ćwiczenia strona 101. 

  

 INFORMATYKA 
26 maja 2020 

Temat: Scratch – Powtórzenie materiału: 

1. Przypomnij sobie materiał od str. 61 do str. 76 
  

2. Wykonaj 4 dowolne ćwiczenia lub zadania w programie Scratch od str. 61 
do str. 76, jako podpowiedzi użyj playlist: 
 

● https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta4pps9WzljTiF2FLcrMrw72  
 

  
● https://www.youtube.com/playlist?list=PLUVYkJRYU4wLuAaBnc02XH43DujSv5bLS 

  
 

3. Wyślij je na adres: informatykasp3.sala58@gazeta.pl wpisując w tytule, 
WIELKIMI LITERAMI – imię, nazwisko, klasa – np. ZENEK SZPRYCHA 3G. 
 

Biologia 

Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu  

Podręcznik strona 119 -130 

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/Dm2nUR4Uo 

https://www.youtube.com/watch?v=pNSn9eYow6s 

https://www.youtube.com/watch?v=APwS8Wy_e98 

Powtórz wiadomości, które będą ci potrzebne do lekcji : 

Co to są kręgowce, zmiennocieplność , kręgowce zmiennocieplne 

Notatka z lekcji 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta4pps9WzljTiF2FLcrMrw72
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUVYkJRYU4wLuAaBnc02XH43DujSv5bLS
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/Dm2nUR4Uo
https://www.youtube.com/watch?v=pNSn9eYow6s
https://www.youtube.com/watch?v=APwS8Wy_e98


1. Ptaki to zwierzęta stałocieplne, potrafią utrzymywać  stałą 
temperaturę ciała, niezależnie od temperatury otoczenia. 
Stałocieplność sprawia ,że mogą one żyć we wszystkich typach 
środowisk na całej kuli ziemskiej. 

2. Przystosowanie ptaków do lotu: 

·       Kończyny przednie przekształcone w skrzydła pokryte piórami. 

·       Pióra nadają opływowy (aerodynamiczny) kształt i zwiększają 
powierzchnię skrzydeł podczas lotu oraz chronią przed utratą 
ciepła. 

·        Lekkie wypełnione powietrzem kości tak zwane kości 
pneumatyczne 

·       Zmniejszona ilość palców 

·       Bezzębna szczęka 

·       Mała, lekka czaszka 

·       Kręgi tułowia zrośnięte 

·       Na mostku widoczny „grzebień mostka” służący do przyczepu 
mięśni poruszających skrzydłami 

·       Płuca rurkowate połączone z workami powietrznymi 
umożliwiają podwójne oddychanie !!!! 

·       Brak pęcherza moczowego ( wydalają kwas moczowy) !!!! 

3. Pokrycie ciała ptaków: 

A.   Skóra sucha, bez gruczołów, jedynym gruczołem jest  gruczoł 
kuprowy położony u nasady ogona wydziela substancję , którą 
ptak natłuszcza pióra. 

B.   Skóra pokryta piórami 

 



4. Rodzaje piór 

PIÓRA PTAKÓW 

PUCHOWE                                                         KONTUROWE 

- chronią przed  Pokrywowe Sterówki Lotki 

 utratą ciepła  

  

·       Pokrywowe -  nadają opływowy kształt ciała 

·       Sterówki – występują w ogonie i utrzymują równowagę podczas 
lotu 

·       Lotki – występują na skrzydłach i tworzą powierzchnie lotne 

5. Budowa pióra konturowego: 

Pióra konturowe składają się z osi pióra i chorągiewki. 

 Część osi znajdująca się w skórze to dutka; pozostała część to stosina. 
Chorągiewka pokrywa stosinę, zbudowana jest z promieni, od których na boki 
odchodzą promyki wyposażone w haczyki. Haczyki promyków zachodzą na 
siebie, tworząc lekką, zwartą i elastyczną powierzchnię chorągiewki. 

 

 



 

Ważne!!!! 

Pióra puchowe nie mają haczyków 

6.       U ptaków  występują płuca rurkowate , połączone workami 
powietrznymi służącymi   do magazynowania powietrza. 

Tylko u ptaków występuje tak zwane podwójne oddychanie !!!! 

A.   Podwójne oddychanie umożliwia ptakom stały dopływ 
powietrza bogatego w tlen zarówno podczas wdechu jak i 
wydechu, jest to możliwe dzięki zgromadzonemu w workach 
powietrznych  zapasowi powietrza. Ten sposób oddychania 
jest tylko podczas lotu. 

  

 



  

 7. Rozmnażanie i rozwój ptaków. 

U wielu ptaków występuje dymorfizm płciowy, czyli różnice w 
ubarwieniu i wielkości przedstawicieli obu płci. 

·        Samce na ogół są większe od samic i jaskrawo ubarwione. 

·       Samice mają najczęściej ubarwienie maskujące, przydatne 
zwłaszcza podczas wysiadywania jaj. 

 U ptaków ma miejsce zapłodnienie wewnętrzne. Samice składają jaja w 
gniazdach, gdzie są wysiadywane. 

 Ptaki są owodniowcami. 

Zarodek ptaka rozwija się z tarczki zarodkowej, która powstaje na 
powierzchni żółtka, stanowiącego źródło pokarmu dla zarodka. Żółtko w 
jaju utrzymuje się w miejscu, dzięki strukturom białkowym zwanym 
skrętkami. Silnie uwodnione białko chroni zarodek przed wyschnięciem 
i amortyzuje wstrząsy. Wymianę gazową umożliwiają pory w skorupce 
jaja oraz komora powietrzna. Błony pergaminowe i skorupka 
wapienna zabezpieczają jajo przed urazami mechanicznymi. 

  

 



 

 

  

8. Gniazdowniki – ptaki, których pisklęta po wykluciu są bezradne, 
wymagają opieki rodziców ( wróbel, jaskółka, dzięcioł) 

9. Zagniazdowniki – ptaki, które po wykluciu są samodzielne, 
upierzone i  szybko opuszczają gniazdo ( kaczka, kura, łabędzie ) 

Praca domowa. 

Czekam na telefony od tych, którzy nie odpowiadali jeszcze z 
kręgowców zmiennocieplnych  

RELIGIA 25 - 29 maja 

Temat:Z małego nasienia - wielkie drzewo 

Proszę przeczytać rozdz. 31 (str.98-99) Praca domowa (którą można 
wykonać nawet nie mając podręcznika). Napisać ( i wysłać): Jak 
możesz przyczyniać się do rozprzestrzeniania Ewangelii w 
środowisku, w którym żyjesz (szkoła, dom)? 

Temat: Chrzest Polski 

 



Proszę przypomnieć sobie wiadomości dotyczące chrztu Polski (jeśli 
kto nie ma podręcznika do religii, mogą być inne źródła), w 
podręczniku rozdział 32(str.100-101). Notatka do zeszytu: 

Niech nasza chrześcijańska tożsamość, otrzymana łaską chrztu 
świętego, będzie dla nas chlubą i nadzieją na zbawienie. Amen 
 
 

Geografia 6a – 29.05.2020 r. 

T. Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji 

Obejrzyjcie filmiki, linki poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=DhY1cPs4aOo 

https://www.youtube.com/watch?v=yHS0XNXRrbQ 

W zeszycie zapiszcie notatkę: 

Rosja to największy pod względem powierzchni kraj świata. Około ¼ jej 
terytorium leży w Europie, reszta w Azji. 

Rosja jest krajem nizinnym. Leży w strefie klimatu umiarkowanego 
kontynentalnego oraz okołobiegunowego. 

Ogromne obszary tego kraju porasta tajga (las iglasty) oraz lasy liściaste i 
mieszane. 

Na terytorium Rosji znajdują się największe na świecie zasoby węgla 
kamiennego oraz gazu ziemnego. Gospodarka Rosji opiera się na wydobyciu i 
eksporcie surowców mineralnych. 

Rolnictwo w Rosji jest najsłabiej rozwiniętym sektorem gospodarki. Wynika to 
z niesprzyjającego klimatu oraz mało żyznych gleb, które występują na 
większości obszaru Rosji. 

W zeszytach ćwiczeń zróbcie ćwiczenia 1-4 str. 97-99. 

WAŻNE!!! Osoby, które będą przychodziły na konsultacje, aby poprawić oceny 
proszę żeby przynosiły ze sobą uzupełnione zeszyty ćwiczeń i były 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DhY1cPs4aOo
https://www.youtube.com/watch?v=yHS0XNXRrbQ


przygotowane z 3 ostatnich tematów. Jeśli ktoś chce zaliczyć lub poprawić 
zaległy sprawdzian również niech się przygotuje z jego zakresu.  

 

JĘZYK POLSKI 

poniedziałek 

Temat: Zagraniczni goście w naszym języku. 

Zapoznaj się z nową wiadomością- strona 281. 

W zeszycie wykonaj ćwiczenia: 2, 4, 5 s.282 

wtorek 

Zrób zadania w zeszycie ćwiczeń dotyczące pisowni wyrazów obcych. 

środa 

Temat:Zwyczajne cuda 

  Odczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej Jarmark cudów. (s. 292- 293) 

 Zapisz w zeszycie znaczenie  wyrazów: cud, cudeńko i jarmark. Skorzystaj ze 
słownika języka polskiego.  

Przepisz kolorem przypomnienie, czym są wyrazy wieloznaczne. 

Zrób ćwiczenie 4 s. 293 

czwartek 

Temat: Człowiek i zwierzęta –  jak równy z równym. 

 Odczytanie tekstu Olgi Kowalik - s. 294 

Zredaguj odezwę,  zaapeluj do ludzi o lepsze traktowanie zwierząt. Swoją 
wypowiedź stwórz na podstawie planu: 

 1.  Ukazanie różnych przykładów traktowania  zwierząt przez ludzi. 

 2.  Przedstawienie argumentów za lepszym  obchodzeniem się ze zwierzętami.  

 



 3.  Wskazanie możliwości niesienia pomocy  zwierzętom.  

Słownictwo pomocnicze:  

Zwroty do adresatów: Wszyscy, którym leży na sercu dobro zwierząt... , Drodzy 
Mieszkańcy Ziemi... , Szanowni Obywatele naszej planety...  

Czasowniki: można, warto mieć, powinno się,  wypada, należy, trzeba, nie 
wolno.  

Wyrazy nazywające wartości: przyjaźń, opiekuńczość, obowiązek, 
poszanowanie, miłość, dbałość, troska, godność, szacunek, przywiązanie. 

Nie przesyłaj pracy, ale koniecznie miej ją gotową do zaprezentowania klasie w 
możliwym terminie. 

Pozdrawiam i nadal czekam na prace zapominalskich. 

 

 
PLASTYKA 

 

Temat: Dynamiczny układ elementów w dziele plastycznym. 

 

Dokończcie proszę rozdział na temat dynamiki w książce do plastyki od strony 69 – 
76. 

Następnie wykonajcie zadanie: „Malowanie emocjonalne” ze strony 76. 

Na pracę macie 2 tygodnie do 05.06. Pracę wyślijcie na adres: purgalkas@gmail.com 

 

Życzę miłej zabawy. 

Pozdrawiam :) 

 

 

 



Język angielski - obie grupy 

UWAGA: Nagrania w formacie MP3 dostępne na 

www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

25.05.2020 T: An injury. 

injury - uraz, uszkodzenie, kontuzja 

● Posłuchaj dialogu z ćw.1 str.77 (podręcznik). Wszystkie wyrażenia są 
przetłumaczone na str. 80 w podręczniku. 
  

● Ćw.2/77 (podręcznik) – Zapisz w zeszycie słowa i wyrażenia w dwóch 
kategoriach: time expressions - wyrażenia czasowe 
          talking about injuries – rozmawianie o urazach 
  

● Ćw.4 str.77 (podręcznik) – Uzupełnij dialogi wyrażeniami, które były użyte  
w ćw.1 str 77 (podręcznik) 
 

26.05.2020 T: An injury – workbook practice. 

Wykonaj ćwiczenia 1-3 str.55 w ćwiczeniówce. 

Wskazówki do ćwiczeń: 

● ćw.1/55 – są to wyrażenia czasowe dla czasu Past Simple (przeszłego 
prostego) 
  

● ćw.2/55 – przetłumaczone wyrażenia znajdują się na str.80 
 w podręczniku 
  

● ćw.3/55 – podobny dialog znajduje się w podręczniku na str. 77 
 

26.05.2020 T: Around the world: A great scientist. 

● Ćw.1 str.78 (podręcznik) – Posłuchaj tekstu i na podstawie kontekstu 
zdań napisz polskie znaczenie wyrazów pogrubionych na czarno w tekście. 
  

 

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


● Ćw.2 str.78 (podręcznik) – Połącz paragrafy z tekstu 1-3 z opisami a-c. 
  

● Słówka z tekstu: 
amazing – niezwykły, niesamowity 
was/were born – urodzić się 
woman- kobieta; women – kobiety 
scientist – naukowiec 
science – nauki ścisłe 
discover – odkrywać 
polonium – polon (pierwiastek) 
the Nobel Prize – Nagroda Nobla 
invent – wynaleźć 
save – ocalić, uratować; oszczędzać 
unfortunately – niestety 
illness – choroba 
dangerous - niebezpieczny 
 

29.05.2020 

Muzyka 

Temat: Piosenka - „Przyjaciel deszczową porą” 

 
  
Zadaniem na dzisiejszą lekcję jest wysłuchanie piosenki „Przyjaciel 
deszczową porą” oraz śpiew piosenki wraz akompaniamentem (podkładem). 

Piosenkę znajdziecie na stronie 106. 
  
  
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. :) 
  
  

HISTORIA 

 

https://drive.google.com/open?id=1RG_ytQk_IidEKfYMX2O8bsT6WeVKNw7b
https://drive.google.com/open?id=1RG_ytQk_IidEKfYMX2O8bsT6WeVKNw7b
https://drive.google.com/open?id=1UiVBPSv2qd3IjOzoiZYZ1f2eVIDUcD3x


25.05.2020 

Temat: Republika Napoleona 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę. 

1. W 1799 roku Napoleon Bonaparte w wyniku zamachu stanu objął rządy dyrektoriatu i              
przejął władzę we Francji.  

*Zamach stanu – niezgodne z prawem przejęcie siłą władzy w państwie. 

2. W 1804 roku Napoleon został koronowany na cesarza Francuzów. (Zwróć uwagę na obraz              
„Koronacja Napoleona”, podręcznik str. 195). 

3. W 1804 roku uchwalono Kodeks Napoleona. Był to zbiór praw, w którym spisano              
wolności obywatelskie zdobyte w wyniku rewolucji. Kodeks gwarantował wszystkim         
równość wobec prawa, wolność osobistą i religijną. Chronił własność prywatną i zapewniał            
swobodę działalności gospodarczej w sferze handlu, produkcji rolnej i przemysłowej. Kodeks           
Napoleona stał się wzorem dla innych zbiorów praw na świecie. 

4. Armia napoleońska odnosiła wiele zwycięstw nad koalicją państw europejskich. Dzięki           
sukcesom wojennym do Francji przyłączono nowe terytoria, a państwa musiały uznać           
zwierzchnictwo Napoleona. (Zwróć uwagę na infografikę – Armia Napoleona, podręcznik          
str. 197). 

  

28.05.2020 

Temat: Upadek Napoleona 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę. 

1. W 1812 roku Napoleon na czele Wielkiej Armii wyruszył na podbój Rosji. 

a) Przyczyny: 

·         naruszenie przez Rosję blokady kontynentalnej 

·         dążenie napoleona do podboju Rosji 

b) Skutki: 

·         upadek Wielkiej Armii 

·         koniec potęgi Napoleona 

 



*Sprawdź, co oznacza określenie „taktyka spalonej ziemi” i wpisz do zeszytu, podręcznik str.             
200. 

2. Po klęsce Napoleona w Rosji państwa europejskie zawiązały nową koalicję. Jej wojska             
pokonały Francuzów w bitwie pod Lipskiem w 1813 roku. Napoleon został zmuszony do             
abdykacji i zesłany na wyspę Elbę. 

TECHNIKA 

Temat: Rzutowanie prostokątne brył       28.05.2020 

1. Obejrzyj filmiki 

https://www.youtube.com/watch?v=a0gXAjUL-LM 

https://www.youtube.com/watch?v=76DqoO9wLvU 

2. Etapy tworzenia rzutu prostokątnego 

https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-6/technika-podr/mobile/index
.html#p=74 

3. Na arkuszu ćwiczeniowym wykonaj rzuty prostokątne poniższej bryły. 
Pamiętaj o zasadach rzutowania z poprzedniej lekcji. 

 

  

Z tej lekcji nic nie przesyłacie.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0gXAjUL-LM
https://www.youtube.com/watch?v=76DqoO9wLvU
https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-6/technika-podr/mobile/index.html#p=74
https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-6/technika-podr/mobile/index.html#p=74


 

 


