
6b Zadania na 1 – 5 czerwca 2020 r.   

religia/etyka W dniu 7.06.2020r. w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Polaka, kard. Stefana 

Wyszyńskiego. Prymas Polski był wielkim patriotą. Obejrzyj prezentację: Kardynał 

Stefan Wyszyński prezentacja szkolna  

https://www.youtube.com/watch?v=mydZTY6eZY0 

Na kartce lub w pliku word zapisz 5 informacji o Prymasie Wyszyńskim. (Praca do 

12.06.2020r. Nie trzeba przesyłać.) 

Lekcja online, Teams, wtorek 2.06.2020, godz. 8:30-9:00 

język polski 01.06-poniedziałek; Teams, lekcja online 9.00-9.30;  

T: T: “Felix, Net i Nika...”- świat przedstawiony. Kartkówka z lektury. 

02.06-wtorek; materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce notatki 

z zajęć; 

T:  Jedna powieść – wiele gatunków. 

04.06-czwartek; Teams, lekcja online 9.10-9.40;  

T: Nowoczesny świat tradycyjnych wartości w powieści Felix, Net i Nika oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi. 

05.06-piątek; Teams, lekcja online 11.00-11.30;  

T: Szkolna rzeczywistość bohaterów lektury. Czy jest mi bliska? 

język angielski 01.06.- poniedziałek; Teams, lekcja online 8.00-8.30 

T: Preferences. 

04.05.-czwartek; Teams, lekcja online 8.00-8.30 

T: Places to live. 

muzyka Antoni Vivaldi Cztery pory roku lekcja w Teams - cd 

plastyka Lekcja online w poniedziałek 01.06 o godz. 12.30 - Teams. 

technika Lekcja online w poniedziałek 08.06 o godz. 12.30 - Teams. 

historia LEKCJA ON-LINE -środa 03.06.2020r, godz. 10.00– 10.30 Microsoft Teams. 

T: Epoka Napoleona Bonaparte. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego (załącznik) 

-ciekawostek, których nie trzeba przepisać (załącznik), 

-filmy, które warto zobaczyć (załącznik), 

biologia Materiały w załączniku 

geografia Relacje Polski z sąsiadami - przeczytaj temat str. 168-170 w podręczniku. Wyjaśnij 

skrót ONZ. Poszukaj w dostępnych źródłach informacji czym zajmuje się ta 

organizacja. Odpowiedź zapisz w zeszycie. 

https://www.youtube.com/watch?v=mydZTY6eZY0


matematyka 02.06 

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

Podręcznik Zad.17-SZ str. 206. Ćwiczenia str.  91. 

03.06 

Lekcja online Microsoft Teams , godz: 09:30-10:15 

Podręcznik Zad.1-9 str. 209. Ćwiczenia str.  92-93. 

05.06 

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

Ćwiczenia str.  94 

informatyka Blender -  Funkcja wycinania Ćwiczenia  

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 20 (01.06.20 r. - 03.06.20 r.)   

Klasa 6 b 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie korekcyjne i profilaktyczne (szpotawość kolan i stóp - chodzimy na 

zewnętrznych krawędziach, wymachy nogi wyprostowanej w przód, tył i bok) 

- teoria sport to życie 

https://motywatordietetyczny.pl/2020/04/stanislaw-kowalski-skonczyl-110-lat-

najstarszy-polski-sportowiec-jak-wyglada-jego-zycie/                          

na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
boisko, plaża, park, las itp):              

- deskorolka (czas 30 min) 

- hulajnoga (czas 30 min)  

- marsz (40 min) 

 

Zestaw ćwiczeń nr 21 (04-05.06.20 r.)   

Klasa 6 b  

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia siłowe (pompki, podciąganie na drążku, brzuszki, leżenie przerzutne - 

przewrotne, przysiady, wyskoki, itp.)  

- teoria układ mięśniowy człowieka 

https://slideplayer.pl/slide/825100/ 

na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
boisko, plaża, park i las itp):  

https://motywatordietetyczny.pl/2020/04/stanislaw-kowalski-skonczyl-110-lat-najstarszy-polski-sportowiec-jak-wyglada-jego-zycie/
https://motywatordietetyczny.pl/2020/04/stanislaw-kowalski-skonczyl-110-lat-najstarszy-polski-sportowiec-jak-wyglada-jego-zycie/
https://slideplayer.pl/slide/825100/


- rower (30 min) 

- rolki (30 min)  

- bieg (30 min) 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, materiał lekcji w załączniku 😊 

 

język kaszubski Materiał w załączniku 

 


