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kl. VI 
 

środa 06 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 informatyka Temat: GIMP. Zamiana twarzy cz.2. 

NaCoBeZU: 

• potrafię wycinać wybrany element postaci; 

• wiem czym jest face swap 

• wiem w jaki operować kolorami i warstwami; 

• potrafię dopasować odcień do wklejanego modelu; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=X9DhxMN6HXY&t=184s 

Następnie wykonaj zadania zadane w filmie. Pracę zapisz na pulpicie pod nazwą „face swap” i 

wyślij na czat klasowy.  

Dla chętnych: https://www.youtube.com/watch?v=iX1s-WXf4AM 

Informację zwrotną proszę wysłać do 08.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

2 w – f Temat: Edukacja zdrowotna.- napoje energetyczne. 

NaCoBeZU: 

• dbam o zdrowie;  

• poznałem informacje jak wpływają negatywnie na zdrowie napoje energetyczne; 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=X9DhxMN6HXY&t=184s
https://www.youtube.com/watch?v=iX1s-WXf4AM
nauczyciel.2020@wp.pl
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Zachęcam do obejrzenia kilku krótkich filmów dotyczących napojów energetyzujących. 

https://www.youtube.com/watch?v=95FDOcuttt8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=R4DYgGlO0OA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=YB9ciUwBjUc&feature=youtu.be 

Mam nadzieję, że nie macie już żadnych wątpliwości, że napoje energetyzujące są szkodliwe i 

nikt nie powinien ich pić, a już zdecydowanie nie osoby poniżej 18 roku życia. Nie warto 

marnować swojego życia uzależniając się od napojów tego typu. 

 

Wykonaj ćwiczenia ogólnorozwojowe: https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-

fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%c4%87wiczenia   Dbajcie o swoje zdrowie. 

3 j.polski Temat: Zaimek na zastępstwie. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię rozpoznać zaimki. 

• potrafię stosować odpowiednie formy zaimków. 

 

1. Zapisz do zeszytu: 

Zaimek to część mowy, która zastępuje inną część mowy w zdaniu. Zaimek może zastąpić 

każdą samodzielną część mowy (tzn. rzeczownik, przymiotnik, liczebnik i przysłówek) z 

wyjątkiem czasownika. Zaimek przyjmuje właściwości tej części mowy, którą zastępuje. 

 

Zaimki dzielimy na: 

 

 

 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=95FDOcuttt8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R4DYgGlO0OA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YB9ciUwBjUc&feature=youtu.be
https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%c4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%c4%87wiczenia
kl8jawty@wp.pl
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a) Rzeczowne np.: ty, on, my, wy, oni, to, kto, co, nikt, nic, ktoś, coś 

b) Przymiotne np.: ten, tamten, ów, inny, jaki, który, czyj, twój, nasz, wasz, swój 

c) Liczebne np.: tyle, każdy, kilka, ile, ileś, żaden, kilkanaście, kilkadziesiąt 

d) Przysłowne np.: jak, gdzie, skąd, którędy, kiedy, dlaczego, tak, tu, tam, stąd, tędy,  

wtedy, odtąd 

 

Zaimki odmieniają się tak samo jak wyrazy, które zastępują. Zaimki, które zastępują 

przysłówki, są nieodmienne. 

 

2. Wykonaj ćwiczenia: 1, 2 str. 23  oraz 3 str. 24 w zeszycie ćwiczeń. Nie przepisuj do 

zeszytu. 

3. Zadania dla chętnych:  

Ćwiczenie 8 str. 26 

Ćwiczenie 11 str. 28 zeszyt ćwiczeń 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 j.angielski Topic: Knowledge checking worksheet – Unit 7. Karta pracy sprawdzająca wiedzę z 7 

rozdziału. 

 

Poniżej jest karta pracy z rozdziału 7, która sprawdzi Twoją wiedzę. Rozwiąż ją samodzielnie 

do godziny 18. Możesz odesłać uzupełniony plik albo zrobić zdjęcie. Jeżeli nie masz takich 

możliwości, rozwiąż to na zwykłej kartce i prześlij zdjęcia. Powodzenia! Good luck! 

 

Unit 7 worksheet 

Połącz przymiotniki 1–6 z ich przeciwieństwami a–f. 

1 soft  a light 

messenger 

 

drnprystasz@gmail.com 

drnprystasz@gmail.com
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2 heavy  

3 shiny  

4 flexible  

5 round 

6 plain  

b matt 

c colourful 

d square 

e hard 

f stiff 

 

Uzupełnij zdania 1–6 czasownikami w czasie present perfect i w każdym zdaniu podkreśl 

poprawny przysłówek: for lub since. 

1 Kate ________ ________ (live) in Katowice for / since December 2017 

2 Our new English teacher ________ ________ (be) in Poland for / since November. 

3 I ________ not ________ (eat) any fast food for / since a few months. 

4 My parents ________ not ________ (watch) a good film for / since a few months. 

5 We ________ ________ (drink) two bottles of milk for / since this morning. 

6 My team ________ not ________ (lose) a match for / since two years. 

 

Podpisz rysunki 1–6. Skorzystaj z wyrazów w ramce. Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane 

dodatkowo i nie pasują do żadnego obrazka. 

scissors file bottle opener stapler headphones torch envelope 

tissue 

1 2 3 4 5 6 
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Każdy z minidialogów 1–3 uzupełnij podanymi wyrazami. Uwaga! W każdym 

minidialogu jeden wyraz został podany dodatkowo. 

1 for, in, by 

A: How do you usually pay (1) ________  your shopping? 

B: (2) ________ cash. 

2 join, password, log 

A: How do I (3) ________ on to the website? 

B: You need a username and a (4)_________ . 

3 online / website / convenient 

A: What do you think of (5) ________ shopping? 

B: I think it is easy and (6) _________ . 

 

Uzupełnij zdania 1–6 wyrazami z ramki. 

stiff wood leather shiny plain 

round 

1 Good quality furniture is made of_____________ . 

2 You can print both _____________ and matt photos. 

3 Ann prefers _____________ clothes. She does not like clothes with patterns. 
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4 Tom has got a square table in the kitchen, whereas I have got a _____________ one. 

5 Your new _____________ shoes look beautiful. Were they expensive? 

6 I did not sleep well and my neck is _____________. 

 

W zdaniach 1–6 podkreśl poprawne odpowiedzi. 

1 Nina and I haven’t seen / didn’t see each other since Christmas. 

2 Adam has bought / bought a scooter last month. 

3 My grandparents have moved / moved out. 

4 How long did you wait / have you waited for me? 

5 I have been / was sick last week. 

6 Martha has never been to / was never in Spain. 

5 religia Temat: Bóg, który przebacza.  

 

Przypomnij sobie formułę spowiedzi świętej.  

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 

 

nauczycielejawty@wp.pl

