
dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

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

matematyka 9.06; 
Agnieszka Prządka; 
mat2.sp363@gmail.com

Działania na liczbach wymiernych. godzina 8.30 konsultacje, 
Zoom 

matematyka 10.06; 
Agnieszka Prządka; 
mat2.sp363@gmail.com Działania na liczbach wymiernych.

godzina 10.30 konsultacje, 
Zoom 

Tydzień 13 8-10 czerw
ca

Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przejrzyj rozdziały 34 i 35 z 
podręcznika 2. wykonaj ćwiczenia s. 
82-85; 3.Odpowiedź umieść w 
swoim folderze na kanale historia na 
TEAMS.  

Agnieszka Szałaj          
technika

Podręcznik str.40 - 41 ćw.1- 
Dokumentacja techniczna

Agnieszka Szałaj 
Elżbieta Białek             
informatyka

Wykonaj ozdobny napis https://wordart.com/create

język polski 8.06.2020, 
MonikaCieśla; 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Uzupełnij ćwiczenia i zadania,
których nie udało Ci sie wykonać w 
ubiegłym tygodniu. Przypomnij sobie 
wiadomości dotyczące zdań 
podrzędnych ( z lekcji 4.06.)

język polski 9.06.2020, 
Monika Cieśla; 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zdanie podrzędne przydawkowe - 
zapraszam na lekcję na Teams . 
Proszę przygotować fioletowy 
podręcznik i zeszyt ( można również 
skorzystać z epodręcznika na 
Wsipnet.pl). Po zajęciach proszę 
wykonać zadania 4,5 i 6 str. 167 
(fioletowy podręcznik). http://wsipnet.pl/

wtorek 9.06.2020, 11.00 
-11.40,Teams

w ćwiczeniach różowych zad. 
3,4 i 5 str. 76

język polski 
10.06.2020, Monika 
Cieśla; 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zdanie podrzędne dopełnieniowe - 
zapraszam na lekcję - Teams . 
Proszę przygotować fioletowy 
podręcznik i zeszyt ( można również 
skorzystać z epodręcznika na 
Wsipnet.pl). Po zajęciach proszę 
wykonać zadania 4,5 i 8 str. 170 
(fioletowy podręcznik) http://wsipnet.pl/

środa 10.06.2020 , 12.00 - 
12.40, Teams

https://wordart.com/create
http://wsipnet.pl/
http://wsipnet.pl/
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geografia, Karaś Marek Realizujemy wyjątkowo dwa tematy, 
ale są one bardzo krótkie i 
przyjemne. 1. Turystyczne atrakcje 
Czech i Słowacji (str. 138-144); 2. 
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 
Litwy i Białorusi (str. 145-151). Co 
masz zrobić? 1. obejrzeć dwa filmiki 
do tych tematów - łącznie dwa 
filmiki to niecałe 15 minut. 2. zrobić 
ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń - 
strony: 85, 86, 87, 89, 90 (5 stron 
łącznie) -> korzystaj z podręcznika.

https://www.youtube.com/watch?
v=Ph8EbMEiilQ&t=2s

drugi link -> Litwa + Białoruś -> 
komórka po prawej

https://www.youtube.com/watch?
v=kk8zn0Lar90

biologia Ewa Olkowska Temat: Znaczenie ssaków. Obejrzyj 
lekcję. Wykonaj ćw. 7/113

https://www.youtube.
com/watch?v=BUcbUGGW3Ro

Katarzyna Kołodziejczuk
Religia, 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Uroczystość Bożego Ciała śr. 8.30-9.00 Religia Zoom

jęz. ang gr. 1, A. Grzyb temat: comparisons. śr. 9:00-9:30, jęz. ang. gr 1., 
Zoom 

jęz. ang gr. 1, A. Grzyb Ćwiczymy stopniowanie 
przymiotników i konstrukje: as...as, 
not so...as, ...than, linki do zadań 
obok, nie wysyłacie zrzutów z 
ekranu

https://www.english-4u.
de/en/grammar-
exercises/comparison-
adjectives.htm

jęz. ang gr. 1, A. Grzyb https://www.englisch-hilfen.
de/en/exercises/adjectives_adverbs/a
djectives_comparison_as_as.htmm

jęz. ang gr. 1, A. Grzyb https://learningapps.
org/2853189

j. angielski gr 2 M. 
Watts, magda.watts.
mw@gmail.com

Sposoby wyrażania przyszłości - wiil 
& be going to (dwie lekcje)

Wtorek, 9.45 - 10.25, ZOOM; 
Środa 9.45 - 10.25, ZOOM
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muzyka Dodatkowy repertuar. Wybierz jedną 
z dodatkowych melodii i zagraj ją 
lub zaśpiewaj w domu. Możesz też 
wybrac taniec. Propozycje do 
wyboru są poniżej:
"Lion sleeps tonight" - zagraj na 
dzwonkach według wyświetlających 
się dźwięków

https://www.youtube.com/watch?
v=kvnxdHq6HEg

"Pięknie żyć" - str. 170 - zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?
v=NGx_DToLLV0

Gdzie ta keja (str. 166) - zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?
v=D51KS8Cj6sg

"Fragile" - zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?
v=EmDQFWNjHpA

"Happy" - zatańcz układ https://www.youtube.com/watch?
v=jjkYHr94wnc

"Lambada" str. 181 - zagraj na flecie
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