
6b Zadania na 11 - 15 maja 2020 r.   

religia/etyka Kontynuacja zadania z ubiegłego tygodnia. 

Proszę o dosłanie zaległych prac. 

język polski 11.05-poniedziałek; Teams, lekcja online 9.00-9.30; 

 T: Przydawka, okolicznik, dopełnienie- części zdania (lekcja 1 z2). 

 12.05-wtorek; materiały zamieszczone na platformie Teams w 

zakładce notatki z zajęć; 

T: Analiza zdania pojedynczego. 

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

Przydawka, okolicznik, dopełnienie- części zdania (lekcja 2 z2). 

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

T: Zdania złożone współrzędnie. 

język angielski 11.05.-poniedziałek lekcja online Teams 8.00-8.30 

T: Giving health advice. 

14.05 -czwartek lekcja online Teams 8.00-8.30 

T: Reading- The body. 

muzyka Projekt “Dołącz do orkiestry”. Zachęcam do wzięcia udziału i czekam na 

wasze wideo. 

plastyka Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia. Proszę o zaległe prace, czekam do 

17.05, po tym terminie wstawiam ocenę negatywną za każdą brakującą 

pracę bez możliwości skreślenia. Twórczej pracy. 

technika Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia. Proszę o zaległe prace, czekam do 

17.05, po tym terminie wstawiam ocenę negatywną za każdą brakującą 

pracę bez możliwości skreślenia. Twórczej pracy. 

historia T: Powtórzenie wiadomości z działu: „Upadek Rzeczpospolitej”. 

LEKCJA ON-LINE -środa 13.05.2020r, godz. 10.00– 10.30 Microsoft 

Teams, proszę zabrać telefony komórkowe. 

-Zadanie domowe: wybierz z podręcznika str.182 - 6 dowolnych zadań. 

Korzystacie z zeszytu i podręcznika. Oczywiści, jak zawsze obowiązuje 

zasada, jeśli ktoś zrobi więcej podnosi to mu ocenę albo dostaje plus do 

aktywności. Proszę o przesłanie odpowiedzi na e-maila służbowego 

j.glodowska@sp26gdynia.pl do 15.05.   

biologia Zadania w załączniku 

geografia Współczesne problemy Ukrainy – przeczytaj temat str. 153–157 w 

podręczniku. Wymień elementy środowiska sprzyjające rozwojowi 

gospodarki tego kraju. Odpowiedź zapisz w zeszycie. 

mailto:j.glodowska@sp26gdynia.pl


matematyka 12.05 

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

Zapisywanie równań. 

Cel: poznam pojęcie równania. 

Będę umiał zapisać treść zadania w postaci równania. 

Podręcznik 1-3 str.  194-195 

Praca domowa ćwiczenia str. 82. Proszę przesłać. 

13.05 

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

Podręcznik 4-SZ str.  196 

Praca domowa ćwiczenia str. 83. Proszę przesłać. 

15.05 

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

Liczba spełniająca równanie. 

Podręcznik 1-SZ str.  198,99 

Praca domowa ćwiczenia str. 84,85. 

informatyka Dzień dobry  

W dzisiejszym zadaniu poznamy podstawy modelowania 

trójwymiarowego w programie Blender 3D. Zapraszam do aplikacji 

Teams.  Pamiętajmy o  terminowym wykonywaniu zadań i o spotkaniach 

online. 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 14 (11.05.20 r. - 13.05.20 r.)   

Klasa 6 b 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie wzmacniające (przysiady, deska, brzuszki, grzbiety, pompki, 

wszystko 2 serie po 10 powtórzeń), 

- teoria na temat prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej 

http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/files/04.2019/LDK_piramida_zdro

wego_zywienia_2019.pdf 

- ćwiczenia gimnastyczne (przewrót w przód i tył, zamiast materaca można 
użyć karimaty lub kołdry, wszystko 3 serie po 6 powtórzeń),  

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

- rzut osobisty do kosza (4 serie po 10 powtórzeń),  

http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/files/04.2019/LDK_piramida_zdrowego_zywienia_2019.pdf
http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/files/04.2019/LDK_piramida_zdrowego_zywienia_2019.pdf


- rzut karny w piłce ręcznej w bramkę (4 serie po 10 powtórzeń), 

- rzut karny w piłce nożnej w bramkę (4 serie po 10 powtórzeń), 

 

Zestaw ćwiczeń nr 15 (14-15.05.20 r.)   

Klasa 6 b 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia wzmacniające (mięśnie pośladkowe, czworogłowe, dwugłowe, 

przywodzicieli, brzuchate łydki, piszczelowe, napinamy mięśnie i 

przytrzymać, wszystko 4 serie po 4 powtórzenia po 20 sekund),  

- teoria na temat historii igrzysk olimpijskich 

https://slideplayer.pl/slide/406986/ 

- ćwiczenia rozciągające (mięśnie kończyn dolnych które wzmacnialiśmy 
w ćwiczeniu powyżej), 

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

- rzut do kosza z półdystansu (4 serie po 10 powtórzeń), 

- rzut wolny w piłce ręcznej z 9 m w bramkę (4 serie po 10 powtórzeń),  

- rzut wolny w piłce nożnej z 16 m w bramkę (4 serie po 10 powtórzeń), 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 

język 

kaszubski 

materiał w załączniku 

 

https://slideplayer.pl/slide/406986/

