
dla klasy 6a wychowawczyni: Ewa Olkowska

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i 
rozszerzające

metody pracy, formy realizacji, 
propozycje od nauczyciela, linki

kontakt z 
nauczycielem

imię i nazwisko 
nauczyciela

matematyka 24.03 
Wykonaj zadania 8, 9, 10, 11 strona 184 
25.03
Wykonaj zadania ze strony 42 i 43 w 
ćwiczeniach
26.03
1.Obejrzyj filmik https://pistacja.
tv/film/mat00349-co-to-sa-procenty-
zamiana-ulamka-na-procent?playlist=163
2.Wykonaj zadania 3, 4, 5, 6, 7 strona  44, 
45 w ćwiczeniach
27.03
1.Obejrzyj filmik https://pistacja.
tv/film/mat00346-co-to-sa-procenty-
zamiana-procentu-na-ulamek?playlist=163
2. Wykonaj zadanie 1, 2, strona  44 w 
ćwiczeniach
3. Zdobądź po 3 ananasy 
•https://www.matzoo.pl/klasa6/zamiana-
procentu-na-ulamek-dziesietny_29_145
•https://www.matzoo.pl/klasa6/zamiana-
procentu-na-ulamek-zwykly_29_146

Po wykonaniu pracy wyślij screena lub zdjęcie.
Pamiętaj o systematycznej pracy.

matematykaAP.
sp363@gmail.com

Agnieszka Prządka
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WF chłopcy Cwiczyć w domu dbać o kondycje i zdrowie 
wykonać 2 obwody :1.Bieg w miejscu , 
boksowanie około 5 min
https://www.youtube.com/watch?
v=KFH5TUbtn1I

2.Cwiczenia w czasie biegu skłony, 
podskoki, 2-3 min
https://www.youtube.com/watch?
v=i8WQsnYUxxE

3.skłony w rozkroku 10,10.10
https://www.youtube.com/watch?v=m-
Ntql5Mwjc

4. Podpór tyłem minuta co 10 sek zmiana 
nogi
https://www.youtube.com/watch?
v=3qcBY_nshY8

5.Brzuszki z piłką 20
https://www.youtube.com/watch?
v=yGEKpZR_NSM

6.Pompki 20-30
https://www.youtube.com/watch?
v=yNUhGrDwilc

7.Legionista - 12 powtórzeń
https://www.youtube.com/watch?v=46-
gRwWevK8

8.Podpór na przedramieniu bokiem 30sek.
na stronę
https://www.youtube.com/watch?
v=XnyI3RlhFxs

Film z IO Rzym 1960       https:
//www.youtube.com/watch?

v=Kx8mGG7KYBk&t=2s   

plastyka Ten tydzień to ostateczny czas na 
wykonanie zadań z poprzedniego tygodnia, 
notatka i ćw. 1 lub 2 str 42 i wysłanie zdjęć, 
skanów na podany adres.

Dla osób, które już wykonały te 
zdania proponuję  ćwiczenia 

rysunkowe, światłocieniowe - moja 
dłoń, martwa natura. Przypominam, 
że rysunek jest podstawą wszystkich 
działań plastycznych i warto ćwiczyć 

(miękkie ołówki i do dzieła!)

 
https://www.youtube.com/watch?

v=GbCoCy0eH8U

plastyka363@gmail.com         
lub dziennik elektroniczny 

Małgorzata 
Korowajczuk-Ozga

jęz.polski -wtorek korzystając z materiału zgromadzonego w 
tabeli ,zredaguj 
charakterystykę porównawczą Jonatana i 
Tengila lub charakterystykę bohatera, 
którego działania wywarły na Tobie 
najwieksze wrażenie. 

nauczyciel wysyła materiał na maila ucznia pracę należy przesłać w 
pliku w formacie Word na 

adres polski.
207sp363@gmail.com do 

piątku 27.03 

Edyta Suska

jęz.polski- środa epodrecznikipl- w lekcji "Jaki jest świat w 
bajkach I.Krasickiego przeczytaj rozdział"
Podróże dla filozofów" wykonaj ćw.
6.1,6.2,6.3,6.4,6.5 

nauczyciel ma bezpośredni 
wgląd do ćwiczeń 

jęz.polski- czwartek epodrecznikipl- w lekcji "Jaki jest świat w 
bajkach I.Krasickiego przeczytaj rozdział"
Chłopski filozof"" wykonaj ćw.
7.1,8.6,8.7,8.9 

dziennik elektroniczny lub 
polski.207sp363@gmai.com

https://www.youtube.com/watch?v=GbCoCy0eH8U
https://www.youtube.com/watch?v=GbCoCy0eH8U
https://www.youtube.com/watch?v=GbCoCy0eH8U
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jęz.polski-piątek epodreczniki- w lekcji "Jaki jest świat..."
przeczytaj rozdział "Utopia" wykonaj ćw.9 i 
10 lu 11 do wyboru

prace z piątku  należy 
wykonać w zeszycie 

przedmiotowym, 
nauczycielowi wysłać 

zdjęcie wykonanych prac 
do 30.03

jęz.polski -wtorek czytamy lektury do zeszytu lektur, czytamy 
"Anię z Zielonego Wzgórza"

 dla chętnych -termin do świąt 
wykonaj lapbooka na temat bajek I. 

Krasickiego. Powinny znależć się 
informacje o autorzy, epoce, w której 
żył, tytuły utworów, definicja alegorii, 

kontrastu, rodzaje bajek, historia 
bajki jako gatunku literackiego, 
nazwiska innych autorów bajek, 

ciekawostki

pomocne mogą być filmy na youtube jak zrobic 
lapbooka

geografia Zaczynamy rozdział 4. Gospodarka Europy. 
Sprawdzian z rozdziału 3 odbędzie się w 
szkole pod koniec kwietnia. Preczytaj w 
podręczniku temat 1. Rolnictwo Danii i 
Węgier - str. 96-105. Następnie rozwiąż 
ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do tego 
tematu, tj. strony 65-68.

https://www.gry-geograficzne.pl/ Ćwiczenia z tego tematu sprawdzone zostaną w 
drugiej połowie kwietnia, jak spotkamy się w 
szkole. Jeśli okres kwarantanny się wydłuży, 
umówimy się online na sprawdzanie ćwiczeń. 
Jeśli nie masz podręcznika i zeszytu ćwiczeń, 

napisz do mnie wiadomość przez dziennik 
elektroniczny z adresem e-mail, a wyślę Ci 

zdjęcia podręcznika i ćwiczeń na maila. Możesz 
też poprosić kolegę / koleżankę z klasy o 

przesłanie zdjęć odpowiednich stron np. poprzez 
messengera.

wych. fiz. dziewcząt Wykonaj obwód stacyjny conajmniej 4 razy 
w tygodniu. Wyniki zapisz by móc porównać 
je po tygodniu. Instrukcję otrzymasz w 
VULCANIE. 

Konkurs na KRÓLOWĄ AKTYWNOSCI 
FIZYCZNEJ. Zanotuj podjęta 
aktywnośc fizyczna na karcie 
Królowej. Za uzyskane wyniki 

otrzymasz nagrodę. 

Obwód stacyjny 
https://drive.google.com/open?id=1w-

q24ao78fI1sh08T13yzd6AL89aZOwf
Karta Królowej Aktywności Fizycznej

https://drive.google.com/open?
id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq2XK1oXKlODO72QV

VULCAN,  
aslawinska363@gmail.com

Agnieszka Sławińska

edukacja dziennikarska 1.Z zebranych materiałów przygotowujemy 
prezentację na temat czasopisma, które 
chcielibyście polecić innym. Co powinno się 
znaleźć w Waszej pracy, napisałam tydzień 
temu. Pracę proszę wysłać na mój adres do 
3 kwietnia             2. Do 27 marca proszę o 
nadrobienie zaległości z początku semestru, 
tzn. przesłanie niewykonanych wcześniej 
prac: opracowanie wyników sondy, 
polemika z dowolnym stereotypem. 

Przypomnienie o brakujących pracach wyślę 
indywidualnie przez dziennik.

dziennik elektroniczny; 
poczta elektroniczna: 
elzbieta-debska@o2.pl

Elżbieta Dębska

biologia Jeśli masz gotową dodatkową pracę - 
portfolio lub prezentację multimedialną 
prześlij na mail

biologiasp363@gmail.com Ewa Olkowska

biologia film https://www.youtube.com/watch?
v=9tDWu9XlDnE

biologia film https://www.cda.pl/video/126510929
biologia film https://www.youtube.com/watch?v=5C-

VRC3ZDwM
biologia karta pracy https://drive.google.com/open?

id=1IJ1CHeM-qxJppitjVQW_yfIbgUx5ZtDc

https://www.gry-geograficzne.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=9tDWu9XlDnE
https://www.youtube.com/watch?v=9tDWu9XlDnE
https://www.cda.pl/video/126510929
https://www.youtube.com/watch?v=5C-VRC3ZDwM
https://www.youtube.com/watch?v=5C-VRC3ZDwM
https://drive.google.com/open?id=1IJ1CHeM-qxJppitjVQW_yfIbgUx5ZtDc
https://drive.google.com/open?id=1IJ1CHeM-qxJppitjVQW_yfIbgUx5ZtDc
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biologia  1.A. Obejrzyj film - matamorfoza kijanki 
ropuchy szarej   https://www.youtube.
com/watch?v=9tDWu9XlDnE          B.Film 
Płazy - żaba nie zaprzeczy https://www.
youtube.com/watch?v=5C-VRC3ZDwM     C.  
Oglądaj film do 15 minuty   https://www.
cda.pl/video/126510929          2. Wykonaj 
kartę pracy  napisz mi odpowiedzi w Word   
i prześlij na mail  https://drive.google.
com/open?id=1IJ1CHeM-
qxJppitjVQW_yfIbgUx5ZtDc  

Masz do obejrzenia 3 filmy,             Karta pracy biologiasp363@gmail.com   
dziennik elektroniczny

Ewa Olkowska

historia 1. Wykonaj test z podręcznika s. 167-168 i 
odpowiedzi prześlij na pocztę 2. Przeczytaj 
rozdział 27 (Rzeczpospolita w okresie 
kryzysu - czasy saskie) i wykonaj ćwiczenia 
s. 66-67

obejrzyj film z serii Był sobie człowiek 
- Rewolucja francuska https://www.

cda.pl/video/2844946d8 

Odpowiedzi z testu prześlij na pocztę do piatku 
27 marca. Pamietaj o podaniu imienia i nazwiska 

oraz klasy.

dziennik elektroniczny 
historia.krakowska@gmail.

com

Renata Krakowska

język angielski grupa 1 Utrwal słownictwo ze stron 54-55 robiąc 
quizlet (link obok). Robiąc ten quizlet klikaj 
za każdym razem na głośniczek i powtarzaj 
wymowę słowek. Po przejściu całego 
zadanego quizletu wyślij screen ze swoim 
wynikiem na mój adres mailowy.

wykorzystaj więcej quizletów 
dostępnych dla podręcznika Flash 6 , 
moduł 4, 4a https://learningclub.egis.

com.pl/pl/quizlet/quizlet_flash

https://quizlet.com/485879069/learn muzyka.sp363@gmail.com Karolina Szurek

Przeczytaj ramkę "Grammar" na stronie 56. 
Zrób w zeszycie ćwiczenia nr 1 i 2 z tej 
strony. Naucz się słówek ze strony 125 
(mod. 4a)

zadzwoń do wybranej koleżanki lub 
wybranego kolegi z naszej grupy i 

odpytajcie się wzajemnie z 10 słówek 
z modułu 4 i 4a. Osoba dzwoniąca ma 

otwartą książkę (str. 125) i czyta 
słówko po angielsku, druga osoba ma 
zamkniętą książkę i musi je podać po 

polsku. BEZ OSZUKIWANIA.  Potem 
role się zamieniają. 

Na koniec tygodnia proszę o informację do ilu osób 
zadzwoniłeś/łas (z podaniem imion). Za każdą 
rozmowę obydwie uczestniczące osoby dostana plusa 
za aktywność.

Zrób ćwiczenie 1/23 w zeszycie ćwiczeń (ale 
jeszcze nie wysyłaj mi zdjęcia)

Muzyka Przeczytać z podręcznika strony 104-111. Obejrzyj piosenki z różnych musicali albo 
wybrany musical w całości, kilka linków 
obok

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

Zrób test online. Wejdź na goformative.com/join i 
wpisz kod ABBSEK , podaj swoje imię i klasę jako 
nick.

https://www.cda.pl/video/53573645

fizyka Temat:Jak żyją astronauci w przestrzeni 
kosmicznej?.Obejrzyj filmy, których linki 
udostępniłam. Odpowiedz na pytania1.        
Dlaczego woda w kosmosie tak się 
zachowuje?
2.        Czy łatwo jest żyć w przestrzeni 
kosmicznej? ( Napisz 5 zdań)
Przeslij do mnie do 30 marca do godzny 10

https://www.youtube.com/watch?v=5E-yAlBpWnI Katarzyna Kończak konczakatarzyna@gmail
.com

fizyka https://www.youtube.com/watch?v=EUrPkSgzgAs

fizyka https://www.youtube.com/watch?v=Hrwo08VZ4Io

język angielski (A.Grzyb) 1) Zrób zad. 1 str 36 w zeszycie (dodaj 
odpowiedni czasownik - do, play lub go do 
wyrażeń pod obrazkami). Sprawdzić możesz 
na str 111 podręcznika. 2) Przepisz w 
zeszycie i przetłumacz słownictwo health 
problems z zad. 1a i b str 42. 3) wykonaj 
zad. 2 str. 111podr.

Agnieszka Grzyb ag.ang.sp363@gmail.
com

https://quizlet.com/485879069/learn
https://www.youtube.com/watch?v=XQexW_zFbxc
https://www.cda.pl/video/53573645
https://www.youtube.com/watch?v=5E-yAlBpWnI
https://www.youtube.com/watch?v=EUrPkSgzgAs
https://www.youtube.com/watch?v=Hrwo08VZ4Io
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język angielski (A. Grzyb) 1) Utrwal słownictwo: https://learningapps.
org/1583510 , https://learningapps.
org/2615299 , 2) napisz w zeszycie 8- 10 
angielskich nazw dyscyplin sportowych ( 
możesz skorzystać z Diki.pl)

zeszyty zostaną sprawdzone i praca oceniona 
zaraz po powrocie do szkoły  

ag.ang.sp363@gmail.
com

język angielski (A. Grzyb) 1) Naucz się kolejnych 12 czasowników 
nieregularnych z listy str. 122 (do put). 2) 
zagraj link - https://learningapps.
org/1465146 , 3) zrób wybrane przez siebie 
3 ćwiczenia, utrwalające Past Continuous i 
Past Simple link - https://www.ang.
pl/cwiczenia/past-continuous 

ag.ang.sp363@gmail.
com oraz dziennik 

elektroniczny

religia
https://drive.google.
com/file/d/1RTlyErCUut9hUJARxUAows877o
TavQ58/view?usp=sharing 

katechezasp363@gmail.
com

Katarzyna Kołodziejczuk

https://drive.google.com/file/d/1RTlyErCUut9hUJARxUAows877oTavQ58/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTlyErCUut9hUJARxUAows877oTavQ58/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTlyErCUut9hUJARxUAows877oTavQ58/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTlyErCUut9hUJARxUAows877oTavQ58/view?usp=sharing

