
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

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 10.55

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

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

Zoom, godzina 10.05
matematyka 4.06; 
Agnieszka Prządka; mat2.
sp363@gmail.com

Sesja z plusem.Zadania zostaną 
udostępnione 4.06.

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

g.10.15-10.40, Teams

biologia Ewa Olkowska Temat: Przegląd ssaków. Przygotuj 
ćwiczenia.

piatek 10.50 - 11.30, ZOOM

geografia, Marek Karaś 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) o  
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=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQ
HhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUND
BGVVExN05ZODZaNjkyTThZV
VI1Vlc0Qy4u

język polski 1.06.2020 ,
Monika Cieśla, 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Uzupełnij zadania i ćwiczenia,
których nie udało Ci się wykonać w 
ubiegłym tygodniu. 

język polski 2.06.2020 ,
Monika Cieśla, 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Analiza zdania pojedynczego - 
zapraszam na lekcję online w 
Teams. Proszę przygotować 
fioletowy podręcznik i zeszyt. Można 
podczas zajęć korzystać z 
epodręczników Wsipnet.pl

http://wsipnet.pl/ 2.06.2020 , 12.00-12.40, 
Teams

język polski 3.06.2020 ,
Monika Cieśla, 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Kartkówka - zdanie pojedyncze - 
samodzielnie wypełnij arkusz 
kartkówki i odeślij nauczycielowi. O 
szczegółach dotyczących sposobu i 
czasu na odesłanie pracy 
poinformuję przez dziennik. 

język polski 4.06.2020 ,
Monika Cieśla, 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zdania podrzędnie złożone ( wstęp) 
- zapraszam na lekcję online w 
Teams . Proszę przygotować 
fioletowy podręcznik i zeszyt.

4.06.2020 czwartek , 12.00 - 
12.40, Teams 

ćwiczenia różowe str.
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język polski 5.06.2020 ,
Monika Cieśla, 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zdania współrzędnie - 
przypomnienie.  Według instrukcji,
którą otrzymacie od nauczyciela i 
dokładnym zapoznaniu się z 
materiałem zawartym w fioletowym 
podręczniku str.162  ,proszę 
wykonać polecenia  2,3 i 4 str. 
160/161( fioletowy podręcznik lub 
epodręczniki Wsip.net)  

http://wsip.net/

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-6,plastyka-lekcja-1-
30032020,47327679

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=IwAR1T0sO6GuPpupEQ
f_GPK6PerLiX929UMAwxJspB
S8RzB5VsQ1BfHgEqXa4

wtorek Zoom 13.00-13.30 link 
wyślę 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.

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

http://wsip.net/
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jęz. ang, A. Grzyb czw. 11:00-11:30, Zoom, zapr. 
przez dziennik

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

Countable and uncountable nouns. wtorek, 10.10 - 10.50, ZOOM

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

Some, any, every, no + compunds. środa, 10.50 - 11.30, ZOOM

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

Grammar exercises. piątek, 11.00 - 11.40, ZOOM

W-F gupa A.Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmai
l.com

Temat: Piramida zdrowego żywienia 
i stylu życia, oraz jej analiza i opis.

Zadanie: Zapoznaj się z piramidą 
zdrowego żywienia dzieci i młodzieży 
oraz jej opisem. Analizując piramidę 
sprawdź czy prawidłowo się 
odżywiasz, ewentualnie jakie 
popełniasz błędy w żywieniu i stylu 
życia. Otwórz link obok.

https://ncez.pl/abc-
zywienia-/zasady-
zdrowego-
zywienia/piramida-
zdrowego-zywienia-i-stylu-
zycia-dzieci-i-mlodziezy?
fbclid=IwAR0kLczY6djVgwI
Nu2WCT1d76pXyrvCx1J-
Ajm6PmeWtiRuqsusDImwN
V6o

Szansa na wysoką ocenę:) 
Wykonaj 40 minutowy 
marszobieg terenowy 
przeplatany różnymi 
ćwiczeniami. Zrób dowolną 
formę relacji z marszobiegu i 
wyślij na adres e-mail 
nauczyciela

Wf grupa Anna Mróz, 
annammmroz@gmail.com

W tym tygodniu proszę, aby w 
ramach lekcji wfu, podjąć dowolna 
aktywność fizyczną na świeżym 
powietrzu (spacer, jogging,rolki, 
rower itp.). Jeśli macie ochotę, 
prześlijcie na mój adres mail zdjęcie 
lub filmik z tej aktywności.  
Przypominam także osobom, które 
nie przesłały mi jeszcze prac, o 
nadrobienie zaległości. 
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