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str. 1 

 

kl. VI 
 

poniedziałek 11 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 biologia Temat:  Praca klasowa – Kręgowce zmiennocieplne. 

 

Test  A piszą uczniowie, którzy mają nieparzysty numer w dzienniku. 

 

Test  B piszą uczniowie, którzy mają parzysty numer w dzienniku. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

Proszę o przesłanie tylko odpowiedzi. 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat : Zadania tekstowe - rozwiązywanie. 

 

NaCoBeZU: 

• stosuję oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuję proste 

wyrażenia algebraiczne na podstawie  informacji  osadzonych w kontekście 

praktycznym; 

• rozwiązuję równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=8JdDQ17xi8k 

 

Wykonaj zad. 8a  str.206 z podręcznika oraz zad.2 str.101 w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

jarmatzp@adres.pl 

mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=8JdDQ17xi8k
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.angielski Topic: Teens’ time. – Susie’s blog. – Czas nastolatków. – Blog Susie. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem słownictwo (ogród, sadownictwo); 

 

Otwórz podręcznik na stronie 105. Przepisz do zeszytu i przetłumacz na język polski wyrazy z 

zielonej ramki na górze strony. 

 

Ex.4 page 105 – podręcznik 

Przeczytaj definicje. Następnie w zeszycie dopisz do nich 1 z wyrazów, który 

przetłumaczyłeś/przetłumaczyłaś. 

 

Ex.5 page 105 – podręcznik 

Uzupełnij w zeszycie zdania odpowiednim wyrazem. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

4 w-f Temat: Poprawiamy kondycję – trening całego ciała w domu. 

 

NaCoBeZU: 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń; 

• poprawiam kondycję; 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:drnprystasz@gmail.com
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://drive.google.com/open?id=1DSEzOHQtgWyO826YdlZUGx9aaKoBdCi0 

5 technika Temat: Wynalazki, które zmieniły świat. 

 

NaCoBeZU: 

• postrzegam środowisko techniczne jako dobro materialne stworzone przez człowieka; 

• rozpoznaję osiągnięcia techniczne, które przysłużyły się człowiekowi; 

• znam różne przykłady zastosowania mechatroniki w życiu codziennym; 

 

Proszę wykonać zadania umieszczone w linku poniżej: 

https://sites.google.com/view/nowoczesnywiatelektroniki/strona-

g%C5%82%C3%B3wna?fbclid=IwAR0gvP0lgnurxmPfhJVhq2CGabH-9G-hKV7l-

ZdtIi9TFoc4jAkljHIG0JM 

 

Zadanie dla chętnych: 

https://drive.google.com/open?id=15oE6dLm4YWlVCwKyikS_4mz4XW19fzRP 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 13.05.2020 do godziny 20:00. 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

6 j.polski Temat: Pierwsi ludzie. 

 

NaCoBeZU: 

• Potrafię czytać ze zrozumieniem. 

• Znam wydarzenia przedstawione w utworze. 

• Korzystam z różnych źródeł informacji. 

 

1. Obejrzyj filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=HNj9-ZEFIkM 

 

kl8jawty@wp.pl 

https://drive.google.com/open?id=1DSEzOHQtgWyO826YdlZUGx9aaKoBdCi0
https://sites.google.com/view/nowoczesnywiatelektroniki/strona-g%C5%82%C3%B3wna?fbclid=IwAR0gvP0lgnurxmPfhJVhq2CGabH-9G-hKV7l-ZdtIi9TFoc4jAkljHIG0JM
https://sites.google.com/view/nowoczesnywiatelektroniki/strona-g%C5%82%C3%B3wna?fbclid=IwAR0gvP0lgnurxmPfhJVhq2CGabH-9G-hKV7l-ZdtIi9TFoc4jAkljHIG0JM
https://sites.google.com/view/nowoczesnywiatelektroniki/strona-g%C5%82%C3%B3wna?fbclid=IwAR0gvP0lgnurxmPfhJVhq2CGabH-9G-hKV7l-ZdtIi9TFoc4jAkljHIG0JM
https://drive.google.com/open?id=15oE6dLm4YWlVCwKyikS_4mz4XW19fzRP
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2. Przeczytaj fragment tekstu Anny Kamieńskiej „ Książka nad książkami”                                   

str. 242 – 243 w podręczniku. 

3. Wykonaj zadanie 1, 2 do zeszytu ( str. 243 w podręczniku). 

4. Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych. W razie potrzeby skorzystaj 

z odpowiedniego słownika: 

                            rajskie życie, czuć się jak w raju, raj utracony 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

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). 

 


