
6c Zadania na 23 – 27.03.2020 r. 

religia/etyka Czwartek 26.03 - Przeczytaj z podręcznika temat nr 35 “OFIARA 

WIECZERNIKA” str. 98-99. Wykonaj w zeszycie ucznia 

ćwiczenia ze str. 82 i 83 

Piątek 27.03 - Przeczytaj z podręcznika temat 36 “UDZIAŁ W 

UCZCIE JEZUSA” str. 100-101. Wykonaj w zeszycie ucznia 

ćwiczenia ze str. 84 i 85. 

Zadania – pomoc w pliku do pobrania:) 

język polski Proszę przypomnieć sobie pojęcia: symbol, alegoria, anafora, 

opowiadanie z podręcznika “Literatura i kultura” (str. 189) oraz 

wykonać w zeszycie zadania z tematów: “Zabawa w pytania, czyli 

kto pyta, nie błądzi” (str. 190-191) i “Niepokój czai się w 

słowach” (str. 192-197). 

język 

angielski 

Wyjaśnienie tematu i zadania w WORD do ściągnięcia ze strony 

internetowej szkoły - zdalne nauczanie. 

muzyka Jak znajdziesz czas posłuchaj “Bolero” Ravela. 

plastyka Zastosuj wybrany rodzaj perspektywy i narysuj swój pokój-

technika: rysunek, A4 (kontynuacja). 

technika Plakat o recyklingu – A4, technika dowolna (kontynuacja). 

historia Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów. 

Proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego (załącznik) 

Ciekawostki, których nie trzeba przepisać (załącznik) 

Filmy, które należy obejrzeć (linki w załączniku) 

biologia Praca do wykonania w załączniku, przesłana również do 

wychowawcy  

geografia Utrwalamy wiadomości o gospodarce Europy. Wykonaj w 

zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2 i 3 strona 80. 

matematyka Zad. 94 str.251 dokończyć: praca na poniedziałek (23 marca); 

Dla przypomnienia proszę na środę (25 marca) zad.7a,b str. 239, 

zad. 11a, b str. 240, zad. 12a, b,e str. 240, zad. 22 a, b, c str. 241 

Następnie skorzystać z https://pistacja.tv/film/mat00160-

mnozenie-i-dzielenie-liczb-calkowitych?playlist=466 i wykonać 

zad.98 a, b, c, h, i, j, k str. 251: na piątek (24 marca) 

informatyka Instrukcja video do zadania 

https://youtu.be/3qdc6L_Jqjo 

Pobierz plik na komputer i otwórz w programie Calc ( libre office) 

lub Excel 

#Zadanie 

https://drive.google.com/file/d/1D6Lq2_XcEBTOD8rUfAKBD6Z-

3Pbw2iAL/view?usp=sharing 

wychowanie 

fizyczne 
Dziewczęta- ćwiczenia w załączniku 😊 

Wychowanie Fizyczne chłopaków klasa 6c. 

Wykonywanie ćwiczeń stacjonarnych w domu i na zewnątrz 

(uwzględniając pogodę i najlepiej las, park, plaża, może być 

balkon, taras, przy otwartym oknie itp.) maksymalnie w dwie 

osoby (nie zbieramy się w grupach). 

 

https://pistacja.tv/film/mat00160-mnozenie-i-dzielenie-liczb-calkowitych?playlist=466
https://pistacja.tv/film/mat00160-mnozenie-i-dzielenie-liczb-calkowitych?playlist=466
https://youtu.be/3qdc6L_Jqjo
https://drive.google.com/file/d/1D6Lq2_XcEBTOD8rUfAKBD6Z-3Pbw2iAL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6Lq2_XcEBTOD8rUfAKBD6Z-3Pbw2iAL/view?usp=sharing


Zestaw ćwiczeń nr 3 (23-25.03.20 r.) 

Klasa 6c 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia rozciągające (siad prosty - 4 razy po 10 sekund skłon 

do kolan) 

- siad rozkroczny 5 razy po 10 sekund skłon do prawej i lewej nogi 

na przemian 

- skłon w przód o nogach prostych złączonych 3 razy po 10 sekund 

na zewnątrz (na powietrzu może być balkon, taras, przy otwartym 

oknie itp.): 

- 2 razy bieg ciągły w terenie przez 10 min, 

- 2 razy marsz przez 15 min, 

- ćwiczenie rozciągające mięsień czworogłowy uda (w pozycji 

stojącej pięta do pośladka, kolano blisko kolana, przytrzymać 30 

sekund, powtórzyć 2 razy, na przemian prawa i lewa noga) 

  

Zestaw ćwiczeń nr 4 (26-27.03.20 r.) 

Klasa 6c 

stacjonarne (w domu): 

- 3 serie po 4 powtórzeń przewrót w przód (można wykonać na 

karimacie, kołdrze lub łóżku) 

- 3 serie po 4 powtórzeń przewrót w tył 

- 2 serie po 20 powtórzeń wspięć na palce stóp  

na zewnątrz (na powietrzu może być balkon, taras, przy otwartym 

oknie itp.): 

- w miejscu 3 serie po 10 powtórzeń krążenia bioder (prawa i lewa 

strona) 

- w miejscu 3 serie po 10 powtórzeń krążenia całym tułowiem 

(prawa i lewa strona) 

- w miejscu 3 serie po 10 powtórzeń unosimy wyprostowane 

ramiona ku górze wdech przez nos i wydech przez usta 

  

Pamiętajcie w zdrowym ciele zdrowy duch, do zobaczenia w 

szkole oby jak najszybciej.   

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 


