
dla klasy 6a wychowawczyni: Ewa Olkowska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań podstawowych Lekcje online: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Informatyka Elżbieta 
Białek

Korzystając z instrukcji na Youtube 
utwórz kartkę z życzeniami

wykonanie do końca 
tygodnia

https://youtu.be/-
WGZFr79NsA

matematyka 2.06; 
Agnieszka Prządka; mat2.
sp363@gmail.com 

Dzielenie liczb wymiernych.Wykonaj 
ćw. 1,2,3 str. 88/89

Zoom, godzina 10.05

matematyka 3.06; 
Agnieszka Prządka; mat2.
sp363@gmail.com

Sesja z plusem.Zadania zostaną 
udostępnione 3.06.

matematyka 4.06; 
Agnieszka Prządka; mat2.
sp363@gmail.com

Działania na liczbach wymiernych.
Wykonaj ćw. 4 str. 89

Zoom, godzina 8.45
matematyka 5.06; 
Agnieszka Prządka; mat2.
sp363@gmail.com

Działania na liczbach wymiernych.
Wykonaj zad. 11, 12 str. 264

fizyka czwartek Temat: Własności cieczy i 
gazów.

https://epodreczniki.pl/a/budowa-i-
wlasciwosci-cieczy-zjawisko-napiecia-
powierzchniowego/DwfFKgpPs

czwartek, g.9.30-10.10, 
ZOOM

biologia Ewa Olkowska Temat: Przegląd ssaków. Przygotuj 
ćwiczenia.

piątek 10.00 - 10.40. ZOOM

godz.wych. Ewa Olkowska Widzimy się w środę:) środa 11.45 - 12.20, ZOOM
geografia, Karaś Marek Temat: Zmiany w przemyśle 

Niemiec (str. 130-137). Co masz 
zrobić? 1. obejrzeć dwa filmiki (oba 
filmiki to łącznie ok. 12 minut) - linki 
po prawej. 2. zrobić ćwiczenia - str. 
82-84. NIE WYSYŁAJ ZROBIONYCH 
ĆWICZEŃ.

https://www.youtube.com/watch?v=-
dTBUppCq1Y

2. filmik do tematu, po prawej - o 
fabryce Volkswagena.

https://www.youtube.com/watch?
v=ZAUoNopnlMo
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Historia Renata Krakowska 
historia.krakowska@gmail.
com

1. Wejdź na platformę e-podręczniki 
i wykonaj zadania udostępnione 2. 
przeczytaj temat: Upadek 
Napoleona 3. Wykonaj test z 
podręcznika s. 225-226 i prześlij 
odpowiedzi do 8 czerwca.

Zadanie dodatkowe: wykonaj 
prezentację (multimedialną) z 
Napoleonie Bonapartym. 
Prezentacja ma zawierać 
maksymalnie 12 slajdów 
(proszę nie koiować całych 
życiorysów); całość ma 
zachęcac do obejrzenia 
(jakieś ciekawostki, quiz,
bibliografia - czyli z czego 
korzystaliście). Pracę 
dodatkową przyjmuję tylko do 
8 czerwca.

muzyka, Karolina Szurek, 
muzyka.sp363@gmail.com

zrób Test Podsumowujący 2 (link 
obok) , możesz korzystać z książki

https://forms.office.
com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdU
IUkUtLoolOXIHAn3pUNDBGVVExN
05ZODZaNjkyTThZVVI1Vlc0Qy4u

język polski 
 Edyta Suska polski.
207sp363@gmail.com

wtorek Zoom 
przygotuj podręcznik WSiP do nauki 
gramatyki oraz zeszyt,
praca domowa: zeszyt ćwiczeń str.
66-67, ćw.1,2

https://view.genial.
ly/5ea4542263183e0d9425b069?
fbclid=IwAR17XJNDP1G9_SMlDrb2
qHSRh8dP2qRUvbaIRKD0AS0LAs
arbWQksq2ccqU

Zoom 9.00

język polski Edyta Suska 
polski.270sp363@gmail.
com

środa Zoom- wykresy zdań 
pojedynczych, przygotuj zeszyt i 
ćwiczenia

https://www.youtube.com/watch?
v=Fe9mFJS1Umk&t=266s&fbclid=I
wAR2xJ_6Hkh_Kr8J4UsX5IxG4Yd
DfnBzBarigFHt1KqKe3tMAHXllZuM
vhtk

Zoom 9.00

język polski Edyta Suska 
polski.270sp363@gmail.
com

 czwartek 
zaloguj się na platformę 
Epodreczniki.pl temat"Opis zdania 
pojedynczego", wykonaj ćw.1, 2.2, 
2.4, 3.2,3.3,3.4, nie wysyłaj zdjęć,

język polski Edyta Suska 
polski.270sp363@gmail.
com

piątek
Zaloguj się na platformę 
Epodreczniki.pl temat: Zdania 
złożone są różnie podzielone. 
Przeczytaj wiadomości, wykonaj 
polecenie 1,2,3,4,5
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plastyka M. Korowajczuk-
Ozga plastyka363@gmail.
com

T: Grafika
Przeczytaj rozdział str.58-70
Zrób notatkę według  pytań  z ramki
(str.58)
Zobacz lekcję  link obok:                                                     
Postaraj się  wykonać pracę 
plastyczną stosując druk wypukły.
Możesz stosować się też do 
instrukcji str.65 
Termin do 10.06

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-
klasa-66,plastyka-lekcja-1-
30032020,47327679

edukacja dziennikarska 
Elżbieta Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

Powtórzenie wiadomości na temat 
wywiadu. Przypomnij sobie, jakie 
poznałeś rodzaje wywiadu, jak 
przygotować sie do wywiadu i jakich 
zasad należy przestrzegać. 

Przygotuj pytania i 
przeprowadź wywiad z 
kolegą / koleżanką na temat 
pracy zdalnej, spędzania 
czasu wolnego, rozwijania 
zainteresowań, uprawiania 
sportu i samopoczucia w 
czasie pandemii.

Tomasz Borowski 
Wychowanie Fizyczne  
chłopcy 
borowskit95@gmail.com

Wzmacniamy aktywność sportową - 
marszobieg terenowy 45 min z 
ćwiczeniami : .30 brzuszków , 15 
pajacyków , 20 supermenów ,20 
pompek wykonujemy 2 serie 
ćwiczeń w czasie 2 przerw w 
marszobiegu po 15 min , oraz po 30 
min

kanał Yotube Tomasz Borowski 
z ćwiczeniami

MŚ w Piłce Noznej 1974 - 
Polska na Mistrzostwach  - 
https://www.youtube.
com/watch?v=9TOzpsi0pnw

język angielski, Karolina 
Szurek, muzyka.
sp363@gmail.com 

Czas Future Simple, konstrukcja be 
going to, czas Present Continuous – 
wyrażanie czynności przyszłych: 
ćwiczenia gramatyczne. 
Sprawdzamy ćwiczenia z podręznika 
(str. 76,77) . 

wtorek i czwartek 12:15, 
Teams

https://www.youtube.com/watch?
v=tBVUTFPate0

Zrób ćwiczenia "Talking about 
future" , które znajdziesz na Teams 
w kanale grupy. 

https://www.youtube.com/watch?v=tBVUTFPate0
https://www.youtube.com/watch?v=tBVUTFPate0
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Katarzyna Kołodziejczuk 
religia 
katechezasp363@gmail.
com

Temat:Historia Zbawienia. 
Utrwalenie wiadomości z Pisma 
Świętego.Wraz z drużyną uratuj 
świat, wykonując misje w 
prezentacji. 

https://view.genial.
ly/5ecacfa1ad9c9e0d8e20959c?
fbclid=IwAR1T0sO6GuPpupEQf_G
PK6PerLiX929UMAwxJspBS8RzB5
VsQ1BfHgEqXa4

wtorek Zoom 11.00-11.30 
link przyślę przez dziennik

życzenia

https://biteable.
com/watch/dzie-dziecka-
religia-2597045

jęz. ang, A. Grzyb w zeszycie zrób zad.1/68 podr. - 
przetłumacz wyrażenia pod 
obrazkami i dopasuj: solution 
(rozwiązanie) do problemu, 
skorzystaj ze słowniczka str.126, 
podr. Nie wysyłaj zadania, 
sprawdzimy wspólnie na lekcji

jęz. ang, A. Grzyb  przeczytaj grammar reference str.
118 - Stopień wyższy i najwyższy 
przymiotnika koniecznie przed lekcją 
środową na Zoom

śr. godz. 10:00-10:30, 
Zoom zapr. przez dziennik

jęz. ang, A. Grzyb pt. godz. 11:00-11:30, 
Zoom

wychowanie fizyczne 
dziewczat Agnieszka 
Sławinska 
aslawinska363@gmail.com

Temat: Piłka Ręczna.Przepisy gry.
Nauka Rzutów. Zadanie: zapoznaj 
się z materiałem zamieszczonym w 
linku obok. Rozwiąż test. Test odeślij 
na adres podany obok.

https://drive.google.
com/file/d/151VoNqrzY5WZ07SpSw
uKN4p8ma9_u9NS/view?
usp=sharing KATRTA AKTYWNOŚCI 

KRÓLOWEJ-  odeślij

https://view.genial.ly/5ecacfa1ad9c9e0d8e20959c?fbclid=IwAR1T0sO6GuPpupEQf_GPK6PerLiX929UMAwxJspBS8RzB5VsQ1BfHgEqXa4
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