
6b Zadania na 27 – 30 kwietnia 2020 r. 

religia/etyka Kontynuacja zadań z ostatniego tygodnia. 

język polski 27.04-poniedziałek; Teams, lekcja online 9.00-9.30;  
T: W jaki sposób można charakteryzować bohatera? 

(przed lekcją przeczytaj tekst z podręcznika do literatury str.146-149) 

28.04-wtorek; materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce 

notatki z zajęć;  
T: “Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” - porównanie biblijnego i 

mitologicznego opisu powstania świata.  

język 

angielski 

27.04.poniedziałek lekcja online 8.00-8.30 Teams 

T: Gramatyka ( have to) wyrażanie obowiązku. 

29.04.czwartek lekcja online 8.00-8.30 Teams 

T:  

1)Kartkówka online : Health problems. (10 min) w formie formularza, test 

wyboru. 

Zagadnienia do kartkówki: Problemy zdrowotne. Słówka podręcznik str. 75 lekcja 

5.1.  

2)Gramatyka ćwiczenia doskonalące: have to. 

(pozostały czas lekcji). 

 

muzyka Fryderyk Chopin test kontynuacja 

plastyka Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia, proszę także o zaległe prace, proszę o 

zamieszczenie w Teams, a jeśli ktoś nie ma dostępu to o wysyłanie na e-maila. 

 

technika Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia, proszę także o zaległe prace, proszę o 

zamieszczenie w Teams, a jeśli ktoś nie ma dostępu to o wysyłanie na e-maila. 

 

historia T: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja 

-proszę przepisać notatkę (załącznik), 

-ciekawostki (załącznik) 

-proponowane filmy (załącznik) 

biologia Zadanie w załączniku 

geografia Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji - przeczytaj tekst str. 140-144 w 

podręczniku. Dlaczego Czechy i Słowacja są krajami atrakcyjnymi turystycznie? 

Podaj co najmniej 4 przykłady atrakcji turystycznych w tych krajach. Odpowiedź 

zapisz w zeszycie. 

matematyka 28.04 

Lekcja online Microsoft Teams , godz: 09:00-09:45 

Sprawdzenie pracy domowej - ćwiczenia str. 76. 

Obliczanie wartości wyrażań algebraicznych. 

Cel: poznam sposób obliczania wyrażeń algebraicznych, przykłady zastosowania 

tej umiejętności w życiu codziennym. 

Będę umiał 

• obliczać wartość wyrażeń algebraicznych. 

Podręcznik zad. 1-4 str. 186. Praca domowa: ćwiczenia str. 78 – proszę przesłać 

przez Teams. 

29.04 

Lekcja online Microsoft Teams , godz: 11:30-12:15 

Podręcznik zad. 5-SZ str. 186 – 187. 



informatyka Dzień dobry wszystkim kolejne zadanie w arkuszu kalkulacyjnym. Wykonujemy 

je w aplikacji Teams i I odsyłamy też w aplikacji Teams. 

Link do lekcji wideo: https://youtu.be/Ry_wXtZ3chU 

Treść zadania:  

https://sp26gd-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/m_kawalec_sp26gdynia_pl/EVIWOf3LrglEh84

5vAoQvxMBJ9NoRQNM3HjI8YQJSKbyvw?e=mm2CPc 

(Teams wt.8:30) 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 11 (27.04.20 r. - 30.04.20 r.)   
Klasa 6 b 
stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenie ogólnorozwojowe przez 10 minut (wszystkie stawy czyli ruchomość 

głowy, barków, łokci, nadgarstków, paliczków, bioder, kolan, kostek) 

- dynamiczne skoki 6 serii po 1 powtórzeniu (skok dosiężny, maksymalny, jak 
najszybszy wyskok w górę obunóż) 
- plyometria 3 serie po 30 sekund (w pozycji stojącej jak najszybsze wejście i 
zejście na stopień)                                           
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, a 
teraz możliwość parku i lasu itp.):             
- ćwiczenia rozciągające przez 15 minut (partie mięśniowe czyli brzuchate łydki, 
dwugłowe, czworogłowe, przywodziciele) 
- marsz 4 serie po 20 minut 
- bieg 4 serie po 15 minut 
 
Pozdrawiam ;-) 
Marek Leszczyński 😊 
 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 
 

język 

kaszubski 

Materiały w załączniku 
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