
6c Zadania na 18 - 22 maja 2020 r.  

religia/etyka 21.05 - czwartek – Przeczytaj z podręcznika temat nr 44 “PAN 

WSZECHŚWIATA” str.120-121. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 

102-103. 

22.05.- piątek - Przeczytaj z podręcznika temat 45 “DAWCA NOWEGO 

ŻYCIA” str. 122-123. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.104-105.  

Pomoc w wykonaniu ćwiczeń jak zwykle w załączniku.  

Czekam na Wasze prace skan/zdjęcie. 

W wolnej chwili poproś Rodziców, aby opowiedzieli Ci o papieżu, Janie 

Pawle II z okazji obchodzonej 100 rocznicy urodzin Wielkiego Polaka. Jeśli 

masz taką możliwość poszukaj zdjęć lub albumu z Jego postacią. 

język polski Podręcznik “Nauka o języku i ortografia”  

18.05.20r. - lekcja on-line o 12.30 (Teams)  

Temat: Głoski ustne i nosowe (str.12-17)  

Proszę przypomnieć sobie wiadomości ze str.9 i zapoznać się z zadaniami 

zamieszczonymi na stronach 12-17.  

20.05.20r. - lekcja on-line o 12.30 (Teams)  

Temat: Oznaczanie głosek miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych (str. 

258-208) 

 Proszę zapoznać się z informacjami i zadaniami zamieszczonymi na 

wskazanych stronach. Zadania wykonamy na lekcji. 

 21.05.20r. - Temat: Pisownia połączeń literowych en, em, on, om (str. 264-

267) 

W zeszycie proszę wykonać zad. ze str.265-266. Sprawdzimy na lekcji on-

line 25 maja. 

UWAGA!  

W TYM PÓŁROCZU “ZESZYT LEKTUR” TYLKO DLA CHĘTNYCH. 

język 

angielski 

Lekcja Teams poniedziałek 10.45 “We are meeting at six o’clock”- a video” 

Lekcja piątek 12.00 “Present Continuous for future – wprowadzenie, 

ćwiczenia” 

muzyka Jan Sebastian Bach lekcje online c.d. 

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 

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 

Masz na zadanie 2 tygodnie. Temat jest trudny, więc nie ma zadania na 

ocenę. 

historia LEKCJA ON-LINE -wtorek 19.05.2020r, godz. 10.10 – 10.40 Microsoft 

Teams, 

T: Francja republiką 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu (załącznik) 

-ciekawostki, które trzeba przeczytać (załącznik), 

-filmy, które należy obejrzeć (załącznik) 

biologia Materiały do lekcji w załączniku 

geografia Zróżnicowanie gospodarcze Rosji. Przeczytaj temat str. 162-165 w 

podręczniku. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 3 i 4 str. 99. 

matematyka Środa: ćw.3,4,5 str. 82,83 

Czwartek: zad.2,3 str. 198 

Piątek: zad. 117 str. 253; ćw. 7 str. 85; kartkówka: zapisywanie równań i 

liczba spełniająca równanie 

informatyka Kontynuacja pracy z poprzedniego tygodnia 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 16 (18.05.20 r. - 20.05.20 r.)   

Klasa 6 c 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie rozciągające (mięsień czworogłowy, dwugłowy, brzuchaty 

łydki, prosty brzucha, wszystko po 30 sekund) 

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=MqdjjteNy60
https://www.youtube.com/watch?v=ssbuazIp4Ts
https://www.youtube.com/watch?v=3l8a8BIx48U


- teoria na temat cech motorycznych 

 https://slideplayer.pl/slide/1279643/ 

- ćwiczenia gimnastyczne (mostek 3 serie po 6 powtórzeń po 10 sekund)                              

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

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

- serwis w piłce siatkowej (4 serie po 10 powtórzeń)  

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

 
Zestaw ćwiczeń nr 17 (21-22.05.20 r.)   

Klasa 6 c 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia wzmacniające (mięśnie bicepsa, tricepsa, skośne brzucha, 

piersiowe, pośladkowe, napiąć i przytrzymać, wszystko 4 serie po 4 

powtórzenia po 20 sekund)  

- teoria na temat diety sportowca 

https://dolzpn.pl/wp-content/uploads/2013/10/DietaSportowca.pdf 

- ćwiczenia mobilności (krążenie, zginanie i prostowanie w stawie, głowa, 
barki, łokcie, nadgarstki, paliczki, biodra, kolana, kostki, wszystko po 30 
sekund) 

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

- marszobieg (40 min) 

- sprint 30 m (4 serie po 6 powtórzeń)  

- bieg ciągły (20 min) 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 

 

https://dolzpn.pl/wp-content/uploads/2013/10/DietaSportowca.pdf

