
Praca domowa klasa 6 c 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE  

EMAIL NAUCZYCIELA  marionatamordak@gmail.com 

 

04.06.2020 r. (czwartek) 

Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, otrzymają na swoją 

pocztę elektroniczną materiały do wykonania. 

 

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 is her saucepan. It is HERS. 8 That is YOUR fridge. It 

is yours. 

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

 

04.06.2020r. (czwartek) 
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Subject: Talking about rules.-wyrażanie nakazów i zakazów. 

- 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. 

 

05.06.2020r. (piątek) Koło zainteresowań  

-wykonaj ćwiczenia na stronie: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_

be_going_to/Be_going_to_vs83584ub 

-posłuchaj piosenki i wpisz brakujący tekst https://lyricstraining.com/play/birdy/people-help-

the-people/HK5ofqYgxK#b7w 

 

HISTORIA   EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl  

 

02.06.2020 

Temat: Napoleon a sprawa niepodległości Polski - Legiony Polskie 

Zapisz w zeszycie: 

Część patriotów polskich niemogących pogodzić się z upadkiem Polski udała się na 

emigrację, głównie do Saksonii i Francji. Generał Jan Henryk Dąbrowski przedstawił  Paryżu 

plan sformowania polskich oddziałów u boku francuskiej armii. Miały się one rekrutować z 

Polaków wziętych przez Francuzów do niewoli jako jeńcy z armii austriackiej. W 1797 roku 

na terenach północnych Włoch Dąbrowski zaczął tworzyć jednostki zwane Legionami 

Polskimi. Dla nich Józef Wybicki ułożył w tm samym roku Pieśń Legionów Polskich we 

Włoszech, która w 1927 roku po odzyskaniu niepodległości stała się hymnem narodowym 

Polski. Legiony Polskie przyczyniły się do wielu zwycięstw Francuzów nad armią austriacką. 

Po zawarciu pokoju  Francji z Austrią Bonaparte wcielił do wojska francuskiego ok. 6 tyś. 

legionistów i wysłał na wyspę Santo Domingo, z której tylko ok. 300 żołnierzom udało się 

powrócić 

Wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń, s. 82 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia. 

Przeczytaj informacje z podręcznika, s.od 210 do 212. 

05.06.2020 

Temat: Napoleon a sprawa niepodległości - Księstwo Warszawskie 

Zapisz w zeszycie: 

Napoleon Bonaparte prowadził zwycięskie bitwy z Prusami i Rosją. Zmusił króla Prus i 

cesarza Rosji do kapitulacji. W 1807 roku na mocy zawartego przez Napoleona w Tylży 

pokoju z Prusami i Rosją z części ziem polskich zaboru pruskiego utworzono Księstwo 

Warszawskie, którego dziedzicznym władcą został król Saksonii z dynastii Wettinów. W 
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rzeczywistości to cesarz Francuzów określał bieg polityki zagranicznej Księstwa 

Warszawskiego, a także nadał mu konstytucję. W 1809 roku Austria najechała Księstwo 

Warszawskie. Wojska pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego zdołały w bitwie pod 

Raszynem odeprzeć atak armii austriackiej. Wkrótce potem również Napoleon pokonał 

Austriaków. Dzięki temu terytorium Księstwa Warszawskiego zostało powiększone o część 

ziem zaboru austriackiego. 

Wykonaj zadanie 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń i prześlij do sprawdzenia wraz z notatką. 

 

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  graziakot@interia.pl 

 

INFORMACJA 

W poniedziałek 01.06.2020 r. - kartkówka Korzystanie ze wzorów. Zadania wyślę na 

pocztę i Skype około 9.50. Czas pisania 10.00 – 10.15. Przesyłanie prac do 10.25. Po 

wyznaczonym czasie prace nie będą sprawdzane.   

 

01.06.2020-poniedziałek 

Temat: Zależność między drogą, prędkością a czasem. Jednostki prędkości. 

Cele lekcji: 

Obliczanie drogi przy danej prędkości i danym czasie w sytuacjach praktycznych. 

Stosowanie jednostek prędkości. 

Dzisiaj dowiesz się, jak obliczyć przebytą drogę, gdy znasz prędkość oraz czas trwania tej 

czynności. Zacznij od obejrzenia filmu. Teraz wykonaj ćwiczenia wstępne ze str. 213/P. 

Przeczytaj wiadomości z niebieskiej ramki, str. 214/P i zapisz w zeszycie najczęściej 

występujące jednostki prędkości oraz wzór na drogę. Wykonaj zadania:1-3/str. 215/P.  W 

zadaniu 2 i 3/str.214/P należy sprawdzić, czy zgadzają się jednostki. Jeśli nie, trzeba 

dostosować jednostki czasu do jednostek prędkości. Np. prędkość v=40km/h (zapisz jako 

ułamek zwykły), a czas t=6 min. W jednostce prędkości występują godziny (h), zatem czas 

musimy zapisać w godzinach (1h=60min, 1min=60s); 

t=6min=0,1h;  15min=15/60h=1/4h=0,25h. 

Rozwiąż zadania:1-3 i Co było na lekcji? / str. 65-66/ZĆ. 

Zadanie utrwalające dla chętnych: 4/str.215/P. 

Rozwiązania zadań: 1-3 i Co było na lekcji? / str. 65-66/ZĆ wyślij jako załączniki/zdjęcia 

na email nauczyciela. 

02.06.2020-wtorek 

Temat: Zamiana jednostek prędkości. 

Cele lekcji: 

Stosowanie jednostek prędkości. 

Zamienianie jednostek prędkości. 

Obejrzyj film, z którego dowiesz się, jak zamienia się jednostki prędkości. 

Przeczytaj uważnie informacje z niebieskiej  ramki na str. 215/P. Na podstawie 

zamieszczonych przykładów rozwiąż zadania: 6-9 /str. 215/P oraz ćwiczenia: 4-9/str. 66-

67/ZĆ. 
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Rozwiązania wykonanych zadań z zeszytu ćwiczeń wyślij jako załączniki na e-mail 

nauczyciela.   

03.06.2020-środa 

Temat: Obliczanie prędkości średniej, gdy dane są droga i czas. 

Cele lekcji: 

Obliczanie prędkości przy danych drodze i czasie w sytuacjach praktycznych. 

Stosowanie jednostek prędkości. 

Dzisiaj dowiesz się, jak obliczyć prędkość średnią, gdy znasz przebytą drogę oraz czas, w 

jakim ją pokonano. Zapoznaj się z treściami matematycznymi w niebieskiej ramce na str. 

216/P i zapisz w zeszycie wzór na obliczanie prędkości średniej. Wykonaj zadania:10-14/str. 

216-217/P. W zadaniu 14 zwróć uwagę na dwa sposoby obliczania prędkości średniej w 

innych jednostkach niż podane były droga i czas - dokładnie przeanalizuj. 

Rozwiąż zadania:10-12 i Co było na lekcji? / str. 68-69/ZĆ. 

Rozwiązania zadań:10-12 i Co było na lekcji?/str. 68-69/ZĆ wyślij jako załączniki na e-

mail nauczyciela. 

05.06.2020-piątek 

Temat: Obliczanie czasu, gdy dane są droga i prędkość średnia. 

Cele lekcji: 

Obliczanie czasu przy danych drodze i prędkości średniej w sytuacjach praktycznych. 

Stosowanie jednostek prędkości. 

Na tej lekcji dowiesz się, jak obliczyć czas, gdy znasz drogę i prędkość poruszania się. 

Obejrzyj film, a następnie przeczytaj wiadomości z niebieskiej ramki, str. 218/P  i zapisz w 

zeszycie wzór na obliczanie  czasu. 

Rozwiąż w zeszycie zadania: 17-21 oraz zadania: 13-15 i Co było na lekcji? str.70 –71/ZĆ. 

Rozwiązania zadań: 13-15 i Co było na lekcji? str.70 –71/ZĆ wyślij jako załączniki na e-

mail nauczyciela.   

 

BIOLOGIA EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com 

 

04.06.2020 (czwartek) 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ,, Ptaki i ssaki”. 

Przeczytajcie z podręcznika podsumowanie działu str. 155 – 157. Wykonajcie zadania 

,,Sprawdź, co umiesz” ze str. 158-160 (14 zadań). Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie i 

prześlijcie – praca na ocenę. Z biologii jest to już ostatnia praca w tym roku. 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 

 

03.06.2020 (środa) 

Temat: Święty Szczepan – pierwszy męczennik Kościoła. 

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

 

05.06.2020 (piątek) 

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  

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL 

NAUCZYCIELA aga857@interia.eu 

01.06.2020r. Porozmawiaj z rodzicami o zwyczajach, wzmacniających więzi rodzinne. 

Zapisz w zeszycie kilka pomysłów, np. domowe uroczystości (imieniny, urodziny), wspólne 

przygotowywanie posiłków, oglądanie zdjęć. 

 

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA    m.kominek3@gmail.com 

 

Czwartek 04.06.2020 

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. 

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 

 

Poniedziałek 01.06.2020 

Temat: Nasze muzyczne dzieło sztuki. 

Posłuchaj festiwalu muzyki współczesnej „Warszawska jesień”. 

Improwizacja ruchowa do muzyki którą lubisz. 

 

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com 

 

02.06.2020r. gr.1   

Temat: Kodowanie liter. 

1. Przeczytaj uważnie temat 22 z podręcznika s. 95 – 97.  

2. Obejrzyj filmik instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=Qr3OxRBS_-E  

3. Jeżeli masz arkusz kalkulacyjny, wykonaj tablicę kodów ASCI, jeżeli nie, to link do niej 

https://tiny.pl/7rs8b  

4. Zakoduj swoje imię i nazwisko za pomocą kwadracików i zapisz je w postaci układu 

dwójkowego/binarnego (0 lub 1) następnie wyślij do sprawdzenia. Kody paskowe mogą 

być narysowane w programie graficznym Paint, tekstowym Word lub na kartce i zrobione 

zdjęcie. 

 

04.06.2020r. gr.2  
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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    danutawik6@gmail.com 

 

01.06.2020 (poniedziałek) 

Temat: Muzyka słowami zagrana – poznajemy fragment „Pana Tadeusza” Adama 

Mickiewicza z Księgi IV. 

1. Przeczytaj fragmenty utworu ze stron 225 -228. Zapoznaj się dokładnie z przypisami, aby 

wyjaśnić niezrozumiałe słowa. 

2.  Odgadnij hasła pomocnicze z ćw. 1, str.228 (zapisz słowa w zeszycie), a następnie zaznacz 

w nich wskazane litery. Poznasz w ten sposób nazwisko mistrza gry na rogu. 

3. Na podstawie ćw. 2, str.229 określ, które zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, a które 

fałszywe.  

4. Zapisz w zeszycie, co groźnego wydarzyło się pod koniec polowania. 

5. Scharakteryzuj Wojskiego jako artystę. 

Zapisz w zeszycie: 

Wojski Hreczecha – przewodził myśliwym, kierował przebiegiem polowania; po zabiciu 

niedźwiedzia obwiesił koniec polowania i zagrał tryumfalny koncert na rogu. 

Przed koncertem zamilkł, skupił się, wciągnął do płuc powietrze i zagrał. Po zakończeniu gry 

był wzruszony i zmęczony 

6. Zastanów się, na jakie cząstki można by podzielić koncert (ustnie). 

7. Na podstawie tekstu dokończ poniższe porównania i określ ich funkcję. Zapisz w zeszycie 

„starzec ożywił knieje i dąbrowy, jakby ……………………………………….” 

„dmie znowu, jakby ……………………………………………” 

Funkcja: Porównania podkreślają talent Wojskiego, siłę jego gry, opisują wrażenie, jakie gra 

zrobiła na odbiorcach.  

8. Odszukaj w tekście i zapisz wyrazy dźwiękonaśladowcze (5). Zastanów się, jakie dźwięki 

natury przypominają. Oddziałują one na zmysł słuchu. 

- …………………………………………. 

8. Wykonaj ćw. 10, str.229. Zapisz w zeszycie wniosek: 

We wskazanym fragmencie powtarzają się głoski: ……………………………….. 

Ich nagromadzenie wzmocnione znaczeniem słów tworzy nastrój niepokoju, trwogi, 

zamieszania i oddaje wrażenia dźwiękowe polowania. 

Taki zabieg językowy nazywamy instrumentacja głoskową. 

Zapisz: 

Instrumentacja głoskowa polega na takim doborze słów, aby zostały zestrojone głoski o 

podobnym brzmieniu. Zabieg ten wywołuje określone wrażenia dźwiękowe i wprowadza 

odpowiedni nastrój. 

9. Do podanych przenośni dopisz z ćw. 11, str. 230 odpowiednie określenia z ramki. 

Przenośnie: 

„ powtarzały je dęby dębom, bukom buki” - …………………………………………. 
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„ zabrzmiało tysiące oklasków” - …………………………………………………….. 

„(róg) długo, przeraźliwie wyje” - ……………………………………………….. 

10. Przepisz fragment i podkreśl w nim wszystkie epitety odnoszące się do słowa muzyka 

„ I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza, 

Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza….” 

Wniosek: Epitetów jest aż …..! 

Taki zabieg stylistyczny nazywamy wyliczeniem. 

Wyliczenie to zabieg językowy polegający wymienieniu w szeregu podobnych elementów. 

Służy zwróceniu uwagi na prezentowane treści. 

11. Popatrz na tekst i odszukaj miejsca przerzutni, o której uczyłeś się na poprzedniej lekcji. 

Praca domowa 

Ćwiczenie 6, str. 229. Opisz instrument, na którym grał Wojski. Zacznij pracę słowami, np.: 

Opisywanym przeze mnie przedmiotem jest …………, na którym zagrał Wojski Hreczecha po 

zakończeniu polowania. W treści przywołaj nazwy środków poetyckich i ich nazwy, np. Jego 

wygląd opisuje porównanie: „krety jak wąż boa”. Pojawiają się epitety……….. 

Na zakończenie wyraź opinię o tym przedmiocie. 

 

02.06.2020 (wtorek) 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie ważnych pojęć z zakresu teorii literatury z rozdziału 

czwartego „Piękno uchwycone”. 

1. Zapisz do zeszytu ważne pojęcia ze strony 244 (czerwony podręcznik). Rozpocznij 

nagłówkiem: 

Najważniejsze terminy związane z liryką: 

……………………………………………………………………………………. 

2. Ze strony 245 wypisz nazwy środków poetyckich i ich przykłady. Rozpocznij nagłówkiem: 

Środki poetyckie 

a) fonetyczne: 

- instrumentacja głoskowa, np………………….. 

- wyrazy dźwiękonaśladowcze (onomatopeje), np. ……………….. 

b) słowotwórcze: 

- neologizm, np. …………………….. 

- zdrobnienie, np. …………………… 

- zgrubienie, np. ……………………. 

c) leksykalne: 

-  epitet, np. ……………………………. 

- symbol, np. ………………………. 

- ironia, np. ………………………… 

- przenośnia, np. …………………… 

- uosobienie, np. …………………….. 

- ożywienie, np. ……………………… 

- alegoria, np. ……………………….. 

porównanie, np. …………………….. 

d) składniowe: 

- apostrofa, np. …………………. 

- przerzutnia 

- wyliczenie, np. ………………….. 

-anafora, np. ………………………… 



- wykrzyknienie, np. ……………….. 

- elipsa, np. ……………………….. 

3. Wykonaj do zeszytu zadania ze stron 246 – 248 

Praca domowa 

Utrwal pojęcia z lekcji. 

 

02. 06.2020 (zajęcia dodatkowe – koło języka polskiego) 

Temat: Przygotowujemy się do omawiania lektury uzupełniającej  „Szatan z siódmej klasy” 

link do audiobooka 

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

link do materiałów 

https://www.youtube.com/watch?v=adSShlys6eo 

https://www.youtube.com/watch?v=9fBLE9DWlL0 

03.06.2020 (środa) 

Temat: Na ile dokładnie przeczytaliśmy lekturę uzupełniającą „ Szatan z siódmej klasy” 

Kornela Makuszyńskiego? – test z treści lektury. 

Wyślę Wam testy , gdy wrócę z konsultacji. 

04.06.2020 (czwartek) 

Temat: O elementach świata przedstawionego w powieści Kornela Makuszyńskiego „Szatan 

z siódmej klasy” 

1. Zapisz w zeszycie: 

Świat przedstawiony w utworze: 

1. Czas: 

 Czas akcji (dotyczący ciągu wydarzeń prowadzących do określonego celu): 

……………………………………………………………………………………………… 

 Czas fabuły (wszystkie wydarzenia w utworze, również te sprzed akcji): 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Miejsce akcji: 

Część „szkolna”: …………………………………………………………………….. 

Część „wakacyjna”: ………………………………………………………………….. 

3. Bohaterowie: 

Główny , tytułowy: ……………………………………………………………………. 

Drugoplanowi: …………………………………………………………………………… 

Epizodyczni: ………………………………………………………………………….. 

4. Wydarzenia: 

Plan wydarzeń: 

1. Pomyłka profesora Gąsowskiego i ujawnienie się Adasia. 

2. Burski i drogocenne pióro. 

3. Rozwiązanie księgowych nieścisłości szkolnej spółdzielni. 

4.Wyjazd Adasia z profesorem do Bejgoły (rodzinna posiadłość Gąsowskich). 

5. Atak tajemniczego napastnika podczas pierwszych prób rozwiązywania tajemnic Bejgoły. 

6. Odnalezienie pamiętnika księdza Koszyczka. 

7. Wizyta fałszywego malarza. 

8.Poszukiwania rozpoczęte przez Adasia w okolicach Bejgoły. 

9. Tłumaczenie francuskiego listu i wskazówki do rozwiązania tajemnicy. 

10. Na tropie opryszków. 

11. Uwiezienie Adasia i spotkanie rannego Francuza. 

https://www.youtube.com/watch?v=nskowTITiRM
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12. Niespodziewana pomoc harcerzy (przyjaciół – Staszek Burski) z pobliskiego obozu. 

13. Trudna przeprawa przez jezioro. 

14. U księdza Kazuro – przypadkowe odkrycie zaginionych drzwi i znalezienie tajemniczego 

napisu. 

15. Fałszywy skarb – wprowadzenie w błąd opryszków. 

16. Rozszyfrowanie tajemniczego zapisu i odnalezienie skarbu francuskiego oficera. 

Praca domowa 

Odszukaj i zaznacz w książce fragmenty opisujące Adasia Cisowskiego. 

 

05.06.2020 (piątek) 

Temat: Zdania podrzędnie złożone. 

1. Zapisz:  

Zdania dzielmy na: 

a) pojedyncze ( jedno orzeczenie); 

b) złożone (dwa lub więcej orzeczeń) 

2. Z ćwiczenia 1, str.156 (fioletowy podręcznik) utwórz logiczne zdania. Podkreśl orzeczenia. 

Zadaj pytanie jednym zdaniem, a odpowiedz drugim. Wyróżnij zdania, które na nie 

odpowiadają. Przykład: 

a) Kiedy się na ekranie pojawia szeryf, złoczyńcy nie mają szans 

(Kiedy? ) Złoczyńcy nie mają szans  - Kiedy się na ekranie pojawia szeryf. 

b) ………………………………………………..  

c) ……………………………………………… 

d) ………………………………………………. 

Wniosek: W tych przykładach jedno zdanie składowe jest określeniem drugiego.  

Takie zdanie złożone nazywamy zdaniem złożonym podrzędnie. 

 Zdanie, którym zadajemy pytanie (zdanie określane) to zdanie nadrzędne (ważniejsze, może 

samo istnieć). Zdanie, którym odpowiadamy (zdanie określające) to zdanie podrzędne 

(uzupełnia treść zdania nadrzędnego, ). 

3. Wykonaj ćw. 4, str.157 – zapytaj o zdania podrzędne, wyróżnij je według wzoru:  

a) (1)Lubię horrory (dlaczego?), (2) bo podnoszą adrenalinę. 

Lubię horrory – zdanie nadrzędne (N) 

bo podnoszą adrenalinę. – zdanie podrzędne (P) 

b)(1) Są to filmy (które?), (2)które symbolicznie przedstawiają zło świata. 

Są to filmy – zdanie nadrzędne. 

które symbolicznie przedstawią zło świata. – zdanie podrzędne. 

c) ………………………… 

d)………………………… 

e) .................................... 

Uwaga interpunkcyjna! 

Zdania składowe w zdaniu złożonym podrzędnie zawsze oddzielamy przecinkiem! 

4. Zależności między zdaniami składowymi możemy przedstawić na wykresie 

(schodkowym), na którym zdanie nadrzędne jest zawsze na górze, np. (wiadomości, ramka 

str.157) 

(1)Nakręcił film (N)(dlaczego?) , (2) ponieważ spodobał mu się temat. (P) 

Przerysuj wykresy ze strony 157 z ramki. 

Praca domowa 



Ćwiczenie 5, str.158 

 

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  GRUPA CHŁOPCÓW  pnowakowski31@poczta.onet. 

 

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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