
Praca domowa klasa 6 b 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE  

EMAIL NAUCZYCIELA  i.fijalkowska@op.pl 

 

02.06.2020 r.  

Uczniów którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne proszę o wykonanie kart 

pracy wysłanych na ich adresy e- mail. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA justynaenglishclasses@gmail.com  

 

01.06.2020r.(poniedziałek) 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA! 

Subject: In the house-słownictwo związane z domem, praca z komiksem 

- zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym sprzętów domowych: podręcznik str.105 (tabelka: 

In the house) Przepisz te słówka do zeszytu pod tematem. Powyższe wyrazy ćwicz  na 

quizlet: https://quizlet.com/pl/365971669/evolution-plus-3-unit-8-in-the-house-flash-cards/ 

- wykonaj ćwiczenie  2/98 podręcznik. Należy przeczytać i posłuchać komiksu. Link do 

nagrania: https://drive.google.com/open?id=1ggR4_gRh4qNx-rlj5OXxdNgT7B2qtZ8G 

-wykonaj w ćwiczeniówce ćwiczenie 1/66. 

03.06.2020r.(środa) 

Dziś odbędzie się kartkówka z konstrukcji ’be going to’(użycie, budowa zdań 

twierdzących, pytań, przeczeń oraz krótkich odpowiedzi.) oraz słówek z dwóch 

pierwszych kolumn st. 105. Kartkówkę prześlę wam na e-maila o godz. 13.00, gdyż 

wcześniej mam konsultacje i muszę być w szkole. Odpowiedzi proszę przesłać na mojego 

e-maila do godz. 13.30.  

Subject: They are ours- przymiotniki i zaimki dzierżawcze 

-przepisz pod tematem 

Mój, moja, moje MY – MINE 

Twój, twoja, twoje YOUR – YOURS 

Jego HIS - HIS 

Jej HER - HERS 

Nasz, nasza, nasze OUR – OURS 

Wasz, wasza, wasze YOUR – YOURS 

Ich THEIR – THEIRS 

Po przymiotnikach dzierżawczych (my, your, his, her, our, your, their) musi wystąpić 

rzeczownik. Zaimki dzierżawcze (mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs) zastępują 

rzeczowniki więc nie występuje po nich rzeczownik. 

This is my car. To jest mój samochód. 

This car is mine. Ten samochód jest mój. 

Is this your bag? Czy to twoja torba? 

Is this bag yours? Czy ta torba jest twoja? 

- obejrzyj filmik omawiający dzisiejsze zagadnienie: 

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

- wykonaj zadanie 4/99 podręcznik. Uzupełnij zdania wpisując brakujące słowa (zaimki lub 

przymiotniki dzierżawcze) Np. 1. That s her saucepan. It s HERS. 8 That is YOUR fridge. It s 

yours. 

- wykonaj ćwiczenie 2, 3 i 4 strona 66 ćwiczeniówka. 

  

05.06.2020r. (piątek) 

Subject: Talking about rules.-wyrażanie nakazów i zakazów. 
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- zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym parku: podręcznik str.105 (tabelka: At a wildlife 

park) Przepisz te słówka do zeszytu pod tematem. Powyższe wyrazy ćwicz  na quizlet:  

https://quizlet.com/388191501/ev3-unit-8-l-5-i-6-vocabulary-at-a-wildlife-park-flash-cards/ 

Przepisz pod słówkami: 

must – musieć; wyraża nakaz zrobienia czegoś 

You must protect the environment.- Musisz chronic środowisko. 

must+ not= mustn t – nie wolno, nie można; wyraża zakaz zrobienia czegoś 

You mustn t talk loudly in the library. – Nie wolno rozmawiać głośno w bibliotece. 

“must/ mustn t” maja taką sama formę we wszystkich osobach i występuje po nim 

bezokolicznik.  

Aby zamienić przymiotnik na przysłówek należy do przymiotnika dodać końcówkę –ly 

Np. quiet(cichy)-quietly(cicho) 

Loud(głośny)-loudly(głośno) 

Careful(ostrożny)-carefully(ostrożnie) 

- wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5/100 z podręcznika. 

 -zrób w ćwiczeniówce zadania  1, 4 i 5 strona 67. Dla chętnych 6/67. 

 

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA  niedziela.alina@wp.pl  

 

01.06.2020 

Dzisiaj Twoje święto! Zrób więc coś, co sprawi Ci przyjemność: idź na spacer, obejrzyj 

ulubiony film..... Wszystkiego najlepszego! 

 

03.06.2020 

Temat: Upadek Napoleona 

1.Przeczytaj temat 35 z podręcznika. 

2.Przepisz do zeszytu informacje z Zapamiętaj i prześlij do sprawdzenia. 

 

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA  geografia.ciepielow@gmail.com 

 

05.06.2020. – przeczytajcie temat 26 w podręczniku „Ukraina w czasach przemian”.  

Jeżeli ktoś nie odsyłał prac z geografii może oddać do sprawdzenia zeszyt przedmiotowy z 

notatkami, zeszyt należy zostawić w sekretariacie szkoły przy ulicy Pl. Zwycięstwa, zeszyt 

ma być podpisany (imię, nazwisko, klasa). 

 

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  Mat.wir2000@interia.pl 

 

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym. 

01.06.2020-poniedziałek 

Temat: Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi oraz obliczanie wartości 

wyrażenia algebraicznego. 

Cele lekcji: 

Stosowanie oznaczeń literowych do nieznanych wielkości liczbowych. 

Opisywanie sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą wyrażeń algebraicznych. 

Doskonalenie umiejętności opisywania sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą 

wyrażeń algebraicznych. 

Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.  

Lekcję rozpoczynamy od analizy trzech ćwiczeń wprowadzających analogię pomiędzy 

wyrażeniami arytmetycznymi a algebraicznymi w zadaniach np. typu: Zapisz koszt 5 sztuk po 
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2zł oraz x sztuk po 2zł (5*2 [zł] oraz x*2 [zł]). Zapoznaj się z treściami matematycznymi w 

niebieskiej ramce na str. 222/P – Zapamiętaj! Następnie w ramach ćwiczeń w zapisywaniu 

wyrażeń algebraicznych wykonaj zadania:1-4/str223/P lub ćwiczenia:1-3/str.73/ZĆ. 

Obejrzyj film wyjaśniający, jak obliczamy wartość liczbową wyrażenia algebraicznego, a 

następnie wykonaj ćwiczenia wstępne /str. 224-225/P. 

Aby obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego, należy wstawić w miejsce liter odpowiednie 

liczby i obliczyć wartość otrzymanego wyrażenia arytmetycznego. 

Rozwiąż zadania:13-16/str. 225/P oraz zadania:1-6/str. 74-75/ZĆ. 

Zadania:13-15 – opisz sytuację odpowiednim wyrażeniem, a następnie oblicz wartość tego 

wyrażenia dla podanych wartości liczbowych. Rozwiązania wykonanych zadań:1-6/str. 74-

75/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela.    

 

02.06.2020-wtorek 

Temat: Opisywanie sytuacji równaniami. 

Cele lekcji: 

Utrwalenie umiejętności opisywania sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą 

równań.  

Lekcję rozpoczynamy od rozwiązania dwóch ćwiczeń wprowadzających–str.226/P.  

Następnie obejrzyj film i zapoznaj się z treściami matematycznymi z niebieskiej ramki–

str.227/P.  Rozwiąż zadania:17-24/str. 227-228/P oraz zadania: 7-9 i Co było na lekcji?/str.76-

77/ZĆ. 

Zadanie 19 – w punkcie b) należy pamiętać o kolejności wykonywania działań narzuconej 

przez graf i konieczności użycia nawiasów. 

Zadania: 22-24 – określ niewiadomą i oznacz ją wybraną literą.  Rozwiązania zadań:7-9 i 

Co było na lekcji?/str.76-77/ZĆ  wyślij na e-mail nauczyciela.  

 

04.06.2020-czwartek 

Temat: Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi i równaniami. 

Cele lekcji: 

Opisywanie sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą równań. 

Doskonalenie umiejętności opisywania sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą 

wyrażeń algebraicznych. 

Doskonalenie umiejętności obliczania wartości wyrażeń algebraicznych. 

Na tej lekcji utrwalimy zapisywanie sytuacji przedstawionych w zadaniu w postaci wyrażeń 

algebraicznych lub równań oraz obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych. 

Wykonaj ćwiczenie wstępne - str. 228/P. Rozwiąż zadania: 25 – 32/str. 229 – 230/P oraz 

zadania:11-12 i Co było na lekcji?/str.78-79/ZĆ.  Rozwiązania zadań:11-12 i Co było na 

lekcji?/str.78-79/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela.    

 

05.06.2020-piątek 

Temat: Równania równoważne (interpretowanie równania jako wagi lub jako zapisu 

zagadki). 
Cele lekcji:  

Opisywanie sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą równań. 

W dalszym ciągu będziemy zajmować się opisywaniem sytuacji przedstawionych w 

zadaniach za pomocą równań. Wykonaj ćwiczenia wstępne - str. 231 – 232/P, a następnie 

rozwiąż zadania:1-3,5-6/P oraz zadania:1-5 i Co było na lekcji?/str. 80 – 82/ZĆ. 

https://www.youtube.com/watch?v=0zjL3PQG3Hg
https://www.youtube.com/watch?v=2J6awLHKZ04


Zadania utrwalające dla chetnych:7-8/str.235-236/P. Rozwiązania zadań:1-5 i Co było na 

lekcji?/str. 80 – 82/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela.   

 

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA PANI BEATY 

EMAIL  NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com 

 

25.05. (poniedziałek), 27.05. (środa), 29.05 (piątek) 

Zadania na trzy kolejne lekcje zostały dodane do wirtualnej tablicy: 

http://linoit.com/users/1beti5/canvases/Evolution%20Plus%203%20Unit%208%20%28part%
202%29 
 

BIOLOGIA EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com 

 

02.06.2020 (wtorek) 

Temat: Różnorodność ssaków i ich znaczenie. 

Przeczytajcie temat z podręcznika str. 148 – 154. Zapiszcie w zeszytach po dwa  przykłady 

ssaków: drapieżnych, gryzoni, parzystokopytnych, nieparzystokopytnych, naczelnych, ssaków 

żyjących w wodzie i ssaków zdolnych do lotu. Jest to praca na ocenę, przesyłajcie odpowiedzi 

do piątku. Pozdrawiam  Was serdecznie i czekam na Wasze prace. 

 

TECHNIKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl 

 

01-05.06.2020r. 

Temat: Mechanika i mechatronika. 

Obejrzyj film z linku poniżej. 

 https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,technika-lekcja-1-27052020,47918856 

 

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 

 

02.06.2020 (wtorek) 

Temat: Święty Szczepan – pierwszy męczennik Kościoła. 

Męczennik to człowiek, który cierpi lub oddaje życie za wiarę w Chrystusa.  

Poznaj historię pierwszego męczennika czytając katechezę 46. Na podstawie zdobytych 

wiadomości rozwiąż krzyżówkę  i uzupełnij ćwiczenie 2,3 4 str.  94/95 (ćwiczeń nie musisz 

odsyłać na e-maila)  

A z okazji Dnia Dziecka specjalna wiadomość: https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-

2585450?fbclid=IwAR2Jxj630ZJOl87wZ9hwM    

 

04.06.2020 (czwartek) 

Temat: Święty Stanisław ze Szczepanowa- patron chrześcijańskiego ładu moralnego 

Zapoznaj się z treścią katechezy 47. Na podstawie zdobytych wiadomości rozwiąż krzyżówkę 

ćw.1 str. 96 Dla chętnych: korzystając z różnych źródeł informacji scharakteryzuj postać św. 

Stanisława ze Szczepanowa – ćw.3 str. 97 (ćwiczenia możesz odesłać na e-maila) 

https://youtu.be/3q8RG7sHvb0?t=362 

 

PLASTYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com 

 

Wtorek 02.06.2020 

Temat: Moda i proporcje sylwetki na przykładzie barokowej i rokokowej mody. „Jak w 

pięknej sukni mogła bawić się mała królewna”? Niezwykła suknia z kryzą i wachlarzem. 
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Kryza (okrągły, marszczony lub plisowany kołnierz, noszony w Europie Zachodniej, 

Środkowej i Północnej od połowy XVI wieku do połowy XVII wieku. Wykonywana z 

cienkiej tkaniny, zazwyczaj obszytej koronką.) 

Zobacz  w Internecie szlacheckie stroje barokowe i rokokowe.  

Wykonaj pracę techniką dowolną, format pracy A4.  

Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. 

 

MUZYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com 

 

Wtorek 02.06.2020 

Temat: Nasze muzyczne dzieło sztuki. 

Posłuchaj festiwalu muzyki współczesnej „Warszawska jesień”. 

Improwizacja ruchowa do muzyki którą lubisz. 

 

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com 

 

03.06.2020r. gr.1 gr.2   

Temat: Pomoc z angielskiego. 

1. Zapoznaj się z tematem 24 s. 107. 

2. Wykonaj polecenia, które zaproponowano do wykonania. 

3. Poćwicz wymowę angielskich słówek w serwisie freerice.com. 

4. Zmień przedmiot w serwisie freerice.com z angielskiego na matematykę i poćwicz 

matematykę. 

5. Zapoznaj się z automatycznym tłumaczem na stronie translate.google.pl. 

 

JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA   jbroda026@gmail.com 

  

01.06.2020    

Temat: Ważą się losy słów – powtórzenie wiadomości z działu Wyrazy i związki 

wyrazowe. 

Zapamiętaj wiadomości str. 204-205 podręcznik z nauki do języka. 

Wykonaj polecenia z ,,Wyrazowych kolekcji”: 4,8,10,11,12,14,18, str.206-208. 

 

02.06.2020   

Temat:  Pod piracką banderą - ,,Wyspa skarbów” (frag.) R. L. Stevenson. 

Przeczytaj uważnie tekst ,,Wyspa skarbów” i przypisy oraz Wiem więcej str. 256-

261podręcznik do literatury. 

Wykonaj w zeszycie polecenia 1,5,8,10, str. 262-263. 

Zapisz w zeszycie pojęcia: powieść przygodowa, epika, str. 262, 263 Zapamiętaj. 

03.06.2020r. Temat: w oparach absurdu i wyobraźni - ,,Teatrzyk Zielona Gęś ma 

zaszczyt przedstawić ,,Łańcuch szczęścia” K. I. Gałczyński. 

Przeczytaj uważnie tekst i przypisy oraz Wiem więcej str. 275-276 podręcznik do 

literatury. 

Wykonaj w zeszycie polecenia 2, 3,4,5,6,7,8,9, str. 277. 

Zapisz w zeszycie pojęcie – kabaret, str. 277. 

 

04.06.2020  

Temat:  Kim będziesz i co zrobisz? Dyskusja. 

Przeczytaj uważnie tekst ,,Czworo i kości” (frag.) i przypisy oraz Wiem więcej, str. 278-

282. 
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Wykonaj w zeszycie polecenia 1,2,3,6,7,8, str. 282-283. 

Przeczytaj i zapisz notatkę w zeszycie Rady dla dyskutujących, str. 284. 

Zapisz argumenty do dyskusji na temat zalet i wad gier komputerowych. Zastosuj 

poznane rady. Prześlij do sprawdzenia. 

Zajrzyj: https://epodreczniki.pl/a/pojedynki-na-slowa-i-dyskusja-o-dyskusji/DovT7x5Dr - 

przeczytaj informacje i wykonaj w zeszycie polecenie 2,3 (dla chętnych, prześlij do 

sprawdzenia). 

 

 05.06.2020     

Temat: Sprawdzian z nauki o języku – Wyrazy i związki wyrazowe. 

Sprawdzian zostanie przesłany na mail każdego ucznia o godz. 9.00. 

Ważne: w dniu 8 czerwca rozpoczynamy omawianie lektury ,,Szatan z siódmej klasy”. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

EMAIL NAUCZYCIELA GRUPA DZIEWCZĄT iwona.giem65@gmail.com    

 

Kontynuujemy test sprawności fizycznej K. Zuchory – prowadzimy dokumentację, 

przesyłamy zdjęcie lub informację na mail nauczyciela. 

Wybierz jedną z podanych dyscyplin sportowych i przygotuj do niej zestaw ćwiczeń. 

Do wybranej gry zespołowej wyszukaj 5 ćwiczeń utrwalających technikę i taktykę gry: 

- mini-siatkówka; 

- mini-koszykówka; 

- mini-piłka ręczna; 

- mini-piłka nożna. 

Ćwiczenia gimnastyczne – jedno z poleceń do wyboru: 

- 5 ćwiczeń z elementami relaksacji; 

- zestaw ćwiczeń przy muzyce  z elementami aerobiku (film); 

- piramidy – 3 przykłady (bardzo proste), 

- 5 ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała. 

Lekka atletyka – tor przeszkód kształtujący poszczególne cechy motoryczne: siłę,        

zwinność, szybkość, moc. 

Gry i zabawy z elementem rywalizacji – 5 zabaw. 

Zestaw ćwiczeń w formie pisemnej lub filmu wysyłacie do 10.06.2020r. Można go 

przygotować indywidualnie lub w grupach do trzech osób. Praca ta będzie brana pod uwagę 

przy wystawianiu oceny końcowej. 

 

EMAIL NAUCZYCIELA CHŁOPCY  pnowakowski31@poczta.onet.pl 

 

01-05.06.2020r. 

Temat: Marszobieg w terenie naturalnym. 

Rozpoczynając marszobieg, wykonujemy marsz w szybkim tempie. Po regularnych 

treningach marszobiegu proporcje marszu zaczynają się zmieniać i zaczyna dominować 

trucht, a następnie bieg przeplatany z marszem. Marszobieg może być świetnym treningiem 

dla osób, które chcą zacząć biegać. Rozpoczynając marszobieg, nie musimy od razu dodawać 

biegu. Na początku warto skupić się na samym maszerowaniu w szybkim tempie. 

Proszę także o przesłanie zaległych wyników zaliczeń. Przypominam,  iż  zgodnie z PSO brak 

zaliczeń (wyników prób) zmusza  mnie do postawienia oceny  niedostatecznej.  
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