
6c Zadania na 25 – 29 maja 2020 r.   

religia/etyka 28.05.- czwartek – przeczytaj z podręcznika temat nr 46 “OBDAROWANI DLA 

WSPÓLNOTY” str. 128-129. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 108-109. 

29.05.- piątek - przeczytaj z podręcznika temat nr 47  

“ ZOBOWIĄZANI DO DOJRZAŁOŚCI” str. 130-131. Wykonaj zadania w 

zeszycie ćwiczeń str. 110-111. 

Pomoc jak zwykle w załączniku. 

język polski Tematy i zadania w załączniku. 

25.05.20r. - lekcja on-line o 12.30 (Teams)   

27.05.20r. - lekcja on-line o 12.30 (Teams) 

język angielski Lekcja Teams poniedziałek 10.45“Doctor Q- house rules- wprowadzenie", piątek 

12.00 “Must, mustn’t,can - ćwiczenia” 

muzyka J S Bach – lekcja online w Teams 

plastyka Projektowaliśmy już wymarzony dom, w ramach tematu o architekturze, obejrzyj 

filmy – projekt domy architekta R. Koniecznego, Filharmonia Szczecińska, Żagiel 

Liebskinda oraz o stylach w architekturze. Pomyśl o funkcjach architektury 

(mieszkaniowa, użyteczności publicznej...) oraz o cechach charakterystycznych 

stylów architektonicznych.  

https://www.youtube.com/watch?v=H25oKuVgWEY 

 https://www.youtube.com/watch?v=6MwM4zVwri4 

 https://www.youtube.com/watch?v=P5rnoC78HGs 

 https://www.youtube.com/watch?v=TLaCN355r5M 

KONTYNUACJA 

technika Powtórz wiadomości o prądzie elektrycznym poprzez obejrzenie filmów: 

https://www.youtube.com/watch?v=UxtYvah-9eo 

https://www.youtube.com/watch?v=xqVym7AjIFY  

https://www.youtube.com/watch?v=MqdjjteNy60 

https://www.youtube.com/watch?v=ssbuazIp4Ts Następnie zapoznaj się z 

prezentacją na temat elementów elektroniki: 

https://www.youtube.com/watch?v=3l8a8BIx48U 

KONTYNUACJA 

historia LEKCJA ON-LINE -wtorek 26.05.2020r, godz. 10.10 – 10.40 Microsoft Teams, 

T: Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu (załącznik) 

-ciekawostki, które warto znać (załącznik) 

-filmy, które warto zobaczyć (załącznik) 

https://www.youtube.com/watch?v=H25oKuVgWEY
https://www.youtube.com/watch?v=6MwM4zVwri4
https://www.youtube.com/watch?v=P5rnoC78HGs
https://www.youtube.com/watch?v=TLaCN355r5M
https://www.youtube.com/watch?v=UxtYvah-9eo
https://www.youtube.com/watch?v=xqVym7AjIFY
https://www.youtube.com/watch?v=3l8a8BIx48U


biologia Materiały w załączniku 

geografia Relacje Polski z sąsiadami. Przeczytaj temat str. 168-170 w podręczniku. Wykonaj 

w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 str. 101. 

matematyka Środa: zad.4,5,6,7 str. 198, 199 

Czwartek: ćw.3 str. 86, ćw. 6 str. 87, zad. 1 a,b,c,d str.202 

Piątek: zad.1 e,f,g,h,i str.202; ćw. 8 e,f,g,h,i str. 87   

informatyka Komputery w pracy zawody, w których niezbędne są kompetencje informatyczne – 

prezentacja, dyskusja na lekcji on-line 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 18 (25.05.20 r. - 27.05.20 r.)   

Klasa 6 c 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie korekcyjne i profilaktyczne (płaskostopie - rolowanie stopy, 

rozszerzanie palców, przysiad do konta 90 stopni) 

- teoria rodzaje tkanki tłuszczowej 

https://motywatordietetyczny.pl/2020/05/8-rodzajow-tkanki-tluszczowej-ktore-

warto-znac-to-pomoze-zrozumiec-ci-proces-odchudzania-i-tycia/ 

                              

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

- kozłowanie w biegu w piłce ręcznej (10 długości boiska) 

- kozłowanie w biegu w koszykówce (20 długości boiska)  

- prowadzenie w biegu w piłce nożnej (10 długości boiska) 

 

Zestaw ćwiczeń nr 19 (28-29.05.20 r.)   

Klasa 6 c  

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia plyometryczne (skoki w miejscu, w przód, w tył w bok, po kwadracie, 

obunóż, jednonóż, na schodach przez przeszkodę itp.)  

- teoria na temat tętna i pomiaru tętna 

https://slideplayer.pl/slide/826007/ 

 

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

- żonglerka w marszu w piłce nożnej (10 szerokości boiska) 

- odbicia w marszu sposobem górnym i dolnym w siatkówce (10 szerokości boiska)  

https://motywatordietetyczny.pl/2020/05/8-rodzajow-tkanki-tluszczowej-ktore-warto-znac-to-pomoze-zrozumiec-ci-proces-odchudzania-i-tycia/
https://motywatordietetyczny.pl/2020/05/8-rodzajow-tkanki-tluszczowej-ktore-warto-znac-to-pomoze-zrozumiec-ci-proces-odchudzania-i-tycia/
https://slideplayer.pl/slide/826007/
https://slideplayer.pl/slide/826007/


- rzut piłką palantową (20 powtórzeń) 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 


