
6b Zadania na 8 – 10 czerwca 2020 r.  

Zadania na 15 i 19 czerwca 2020 r.   

11 i 12 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych 

16 – 18.06 – egzamin, klasy 4 – 7 dni wolne od zajęć dydaktycznych 

08.06 – oddawanie podręczników do biblioteki (godz.14.00 – 17.00) 

religia/etyka Kontynuacja tematu z ostatniego tygodnia 

język polski 08.06-poniedziałek; Teams, lekcja online 9.00-9.30;  

T:Zdania złożone podrzędnie podmiotowe i orzecznikowe. 

09.06-wtorek; materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce 

notatki z zajęć;  

T: Składniowe potyczki. Co już potrafię? 

15.06-poniedziałek; Teams, lekcja online 9.00-9.30;  

T: Pocztówka z wakacji. 

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

T: Pliki epiki- podsumowanie. 

język 

angielski 

08.06-poniedziałek, Teams,lekcja online 8.00-8.30 

T:Present Continuous for future arrangements. 

15.06- poniedziałek , Teams, lekcja online 8.00-8.30 

T:Must/mustn’t/can. 

muzyka Powtórzenie wiadomości. Konsultacje w Teams 

plastyka Zaprojektuj samochód marzeń, opublikuj w Teams  i jeśli chcesz , weź udział 

w konkursie Toyoty. 

technika zajęcia online Teams, 8.06 o 12.30 

historia LEKCJA ON-LINE -środa 10.06.2020r, godz. 10.00– 10.30 Microsoft 

Teams. 

T: Upadek Napoleona 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu, 

-przeczytać ciekawostki, 

-filmy, które warto zobaczyć, 

-quiz dla chętnych. 

biologia Materiały w załączniku do realizacji do 25.06.2020r. 

geografia Czym są euroregiony. Odszukaj w dostępnych źródłach informacje o 

współpracy Gdyni z miastami partnerskimi. Wymień 4 takie miasta. 



matematyka 09.06 

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

Rozpoznawanie figur przestrzennych. 

Podręcznik Zad.8-SZ str. 217. Ćwiczenia str.  36 

10.06 

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

Prostopadłościany i sześciany. 

Podręcznik - wybrane zadania ze str. 220-221. Ćwiczenia str.  37. 

19.06 

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

Graniastosłupy proste. 

Podręcznik-wybrane zadania ze str. 224-225. Ćw. str.38-39. 

informatyka Powtórzenie wiadomości. Konsultacje w Teams 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 22 (08.06.20 r. - 10.06.20 r.)   

Klasa 6 b 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie ogólnorozwojowe (krążenia, wymachy, zginanie i prostowanie, 

wszystkie stawy w góry do dołu, głowa, barki, łokcie, nadgarstki, paliczki, 

biodra, kolana, kostki) 

- teoria o różnicach między treningiem sportowym a rekreacyjnym 

https://slideplayer.pl/slide/1282422/ 

                              

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

- pchnięcie piłką lekarską (5 serii po 3 powtórzenia) 

- rzut piłeczką palantową (5 serii po 5 powtórzeń) 

 

Zestaw ćwiczeń nr 23 (15,19.06.20 r.)   

Klasa 6 b 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia koordynacyjne (bieg z krążeniem ramion, krok odstawno-

dostawny z krążeniem ramion, bieg skrzyżny z krążeniem ramion, skip A 

połączony z skipem C, itp.)  

https://slideplayer.pl/slide/1282422/


- teoria na temat rozgrzewki i gimnastyki 

https://slideplayer.pl/slide/431949/ 

 

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

- bieg 600 m, 800 m, 1000 m  

- bieg 30 m, 60 m, 100 m, 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 

język 

kaszubski 

Materiały w załączniku. 

 

https://slideplayer.pl/slide/431949/
https://slideplayer.pl/slide/431949/

