
 

31.03.2020 wtorek 
 

 
 JĘZYK POLSKI 

 
Dzień dobry we wtorek. 
 
Temat: Wykresy zdań pojedynczych. 
 

1. Przymnij sobie wiadomości z klasy piątej: grubas – str. 233 ( wczoraj też prosiłam  
o przeczytanie niebieskich tabel) oraz str. 235 – niebieska tabela: czym jest 
szereg. Myślę, że wszystko zrozumiałe. 

 
Pamiętaj, jeśli masz problem – ja czuwam.   
Masz trzy drogi komunikacji ze mną:  
email: irygula@gmail.com, Skype: użytkownik: Irena Rygula, dziennik elektroniczny. 
 

1. Pamiętasz, że zdanie pojedyncze można podzielić na grupę podmiotu i grupę orzeczenia. 
2. Szefem w grupie podmiotu jest podmiot, w grupie orzeczenia – orzeczenie. 
3. Związek główny to podmiot i orzeczenie. 
4. Pozostałe wyrazy łącza się w związki lub szeregi (są to związki poboczne) 
5. Popatrz na przykładowy wykres: grubas str. 235 – Lupa 
6. A teraz ćwiczymy! 
7. Zeszyt ćwiczeń str. 73 ćw. 4 – z podanych zdań wypisz związki wyrazowe należące do 

grupy podmiotu i do grupy orzeczenia 
8. Str. 74 ćw. 6 – uzupełnij wykresy zdań 
9. Str. 74 ćw. 7 – zrób wykres zdania. 

 
POWODZENIA! 
Podobnie jak wczoraj drogą email prześlę prawidłowe wykonanie ww. ćwiczeń. 
Porównasz swoje odpowiedzi z moimi i poprawisz ewentualne błędy. 

Cmoki jak smoki i całuchy jak gruchy  
 

 MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
Otwórzcie poniższy plik i sprawdźcie zadania z wczorajszej lekcji. 
Rozwiązania-zadań-z-30.03Pobierz 
 
Następnie otwórzcie poniższy plik i postępujcie zgodnie z instrukcją. 
kl.6b-31.03Pobierz 
  
Życzę miłego dnia. 
 

 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 
 
Witajcie. 
Zobaczcie poniższy film. 
https://www.youtube.com/watch?v=PFs_UIfpKEg  
Zrób rysunek swojej strefy bezpieczeństwa. Zdjęcie prześlij na klasowego messengera. 
 
 
 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/Rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-30.03.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/Rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-30.03.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/kl.6b-31.03.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/kl.6b-31.03.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PFs_UIfpKEg


 HISTORIA 
 

 
 
Rewolucyjna Francja. 
Czy spotkanie w sali do gry w piłkę może politycznie wstrząsnąć 
światem? Ano może. Delegaci stanu trzeciego stwierdzili, że mają w nosie królewski 
zakaz i spotkali się właśnie w sali do gry w piłkę. W efekcie doszło do wybuchu 
rewolucji, która nie tylko wstrząsnęła Francją, ale i całą Europą. 
Obejrzyj film 6-minutowy film https://youtu.be/p7Wh5tMYw-0 
Zapisz do zeszytu. 
  
Temat: Początek rewolucji we Francji. 
 
We Francji w roku 1789 zostają zwołane Stany Generalne, które mają uchwalić nowe podatki. 
 Stan trzeci, który płacił największe podatki, wykorzystał to, aby mieć wpływ na władzę. Delegaci 
uchwalili Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Stwierdzała ona, że wszyscy ludzie są równi 
(zlikwidowano podział stanowy). 
Jeśli chcesz, to dla utrwalenia zobacz kolejny 6-minutowy film. 
https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

 JĘZYK ANGIELSKI 
 
Good morning! 
Zaczynamy nowy dział! Shopping 
W podręczniku na str. 75 są różne rodzaje sklepów. Zapiszcie w zeszycie temat 
„Shopping” i wypiszcie sklepy – dodajcie tłumaczenie 
(znajdziecie w dowolnym słowniku lub na końcu podręcznika). 
Posłuchajcie nagrania i powtórzcie te nazwy 3 razy:) 
Posłuchajcie nagrania do zad. 3 i zapiszcie, gdzie znajdują się te osoby. 
Przypominam, że nagrania znajdziecie tu: 
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 
Trzeba przewijać 
stronę w dół, aż pojawi się nasza seria STEPS PLUS, klasa VI, audio CD 2 
W ćwiczeniach wykonajcie zad. 1,2 na str. 32 
 
Powodzenia! Good luck! 
 

 
 
 
 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


 

30.03.2020 poniedziałek 
 

  
 JĘZYK POLSKI 

 
Dzień dobry w nowym tygodniu.  
Miłego poniedziałku dla Wszystkich! 
Temat:  Zdanie pojedyncze – powtórzenie wiadomości i ćwiczenie umiejętności. 
 

1. Grubas: str. 233 – dwie niebieskie tabele: tutaj najważniejsze informacje o zdaniu 
pojedynczym – powtórka z klas poprzednich. Przeczytaj, powtórz. Dziękuję. 

2. Zeszyt ćwiczeń  str. 72-3 ćwiczenia utrwalające: 
Ćw. 1 – wykreśl nieprawidłową informację. 
Ćw. 2 – Otocz pętlą orzeczenia (czasowniki w formie osobowej) tym samy ustal, które z tych zdań 
jest zdaniem pojedynczym (czyli ma jedno orzeczenie). Podkreśl je linia falistą. 
Ćw.3 – równie proste: podkreśl zdania pojedyncze. 
Dziękuję. 

Pamiętaj, jeśli masz problem – ja czuwam.   
Masz trzy drogi komunikacji ze mną: email: irygula@gmail.com, Skype: użytkownik: Irena Rygula, 
dziennik elektroniczny.  
Drogą email prześlę prawidłowo wykonane ćwiczenia. Porównasz je ze swoimi odpowiedziami. 
 
Temat lekcji: Przygotowania do primaaprilisowej „niespodzianki”. 
 

1. Jak temat wskazuje, traktujemy go „z przymrużeniem oka” 
2. Grubas czeka: str. 217 ( ja też czekam) – przeczytaj, proszę ten tekst. Wiem, jest trudny, 

ale dasz radę. Jestem z Tobą! 
3. Zapisz w notatce pełnym zdaniem (!) odpowiedz na pierwsze polecenie. 

Pomogę Ci: „Prima aprilis” H. Szymanderskiej 
jest tekstem … (tu wybierz) 

 O! Koniec? Nie!  
 Zadanie dodatkowe:  Wymyśl cudowny psikus primaaprilisowy. Poślij go do mnie.  

Czas: do 31 marca. 
 Tęsknię. 

 
 WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
Na dzisiaj kolejna dawka aktywności.  
Tym razem ćwiczenia, które dla was przygotowałem mają wpływać na cały wasz organizm czyli 
wszystkie partie mięśniowe, zarówno te, które widzicie czyli mięśnie szkieletowe, jak i te, których 
nie widzicie tzw. głębokie. 
Każde ćwiczenie trwa 30s i 15s przerwy. W sumie jest 10 ćwiczeń. Większość ćwiczeń znacie z 
lekcji. Proszę przed wykonaniem treningu przeprowadzić rozgrzewkę, jak w piątek. Pamiętaj, że 
możesz dołożyć swoje własne ćwiczenia. 
Link:https://www.youtube.com/watch?v=q2q9tQ_LYwo 
Powodzenia i zachęcam do wykonania dwóch serii! 
 
 

 MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
Otwórzcie poniższy plik i sprawdźcie zadania z czwartkowej lekcji. 
zadania-z-26.03Pobierz 

https://www.youtube.com/watch?v=q2q9tQ_LYwo
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/zadania-z-26.03.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/zadania-z-26.03.pdf


 
Następnie otwórzcie poniższy plik i postępujcie zgodnie z instrukcją. 
6b-30.03Pobierz 
 
Życzę miłego dnia. 
 

 PLASTYKA 
 

Dzień dobry:) 
Temat lekcji: Opis dzieła rzeźbiarskiego 
Zapisz temat lekcji w zeszycie. Opisz w zeszycie lub na komputerze jedną z rzeźb 
przedstawionych w podręczniku. Możesz opisać też dowolną, wybraną przez Ciebie. Skorzystaj ze 
wzoru w podręczniku str. 60 (nieopisuj tej samej rzeźby). Uzasadnij swój wybór. Umieść pracę na 
padlecie z plastyki – podpisz przynajmniej imieniem. Owocnej pracy:) 
 
Rzeźba, malarstwo i budownictwo ludowe Pobierz 
 

 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 
 

Temat: Media – świadomy wybór i bezpieczne użytkowanie 
Witajcie !  
Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez różnego rodzaju mediów. Niektórzy mówią,  
że to „okno na świat’, ale czy to okno czasem nie izoluje nas od prawdziwego życia?  
Czy zastanawiałeś/łaś się jaki  wpływ  mają  media na  twoje życie ? Bez  którego z  nich byłoby  
ci najtrudniej się obejść? 
 1.  Zrób listę mocnych i słabych stron mediów, zapisz ją w zeszycie. 
Zastanów się: Co można uczynić, by nie wpaść w pułapkę mass mediów? Czy wierzyć wszystkim 
napływającym z nich informacjom? 
 
2.Portale społecznościowe. 
Zastanów się i odpowiedz na pytania: Dlaczego młodzież  korzysta z portali społecznościowych? 
Dlaczego ty z nich korzystasz? Jakie konsekwencje w przyszłości może mieć nieprzemyślane 
zamieszczanie na portalach  różnych informacji ? 
 
 3. Zawsze pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa. 
Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=QEr4THZhTqM27.03.2020 
 
 
 
 

27.03.2020 piątek 
 

 

 TECHNIKA 
 

Dzień dobry 
Piszemy temat:  Elementy elektroniki –powtórzenie wiadomości. 
Proszę otworzyć podręcznik na stronie 54-55 i przeczytać treść tematu. 
Następnie proszę wykonać ćwiczenie nr 1 do zeszytu (schemat trzeba narysować i uzupełnić). 
 

 GEOGRAFIA 
 

Dzień dobry. 
Tematem dzisiejszej lekcji jest  „Rolnictwo Danii i Węgier” 
Proszę przeczytajcie tekst z podręcznika str 98-105. 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/6b-30.03.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/6b-30.03.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/Rze%C5%BAba-malarstwo-i-budownictwo-ludowe-1.docx
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/Rze%C5%BAba-malarstwo-i-budownictwo-ludowe-1.docx


Na podstawie przeczytanego tekstu wykonajcie polecenia z karty pracy (wykonaną pracę proszę 
odesłać najpóźniej do piątku 03.04.2020). 
W wykonaniu pracy pomoże Wam na pewno prezentacja, do której link znajdziecie poniżej 
https://padlet.com/geografiawdomu2020/3pqdu84q52hw?fbclid=IwAR3J5BIKT7TjPsvLQg2S
n2YOSWQhaFjb13Nrn8gHLjV30PpuC75FIZUud50 
Miłej pracy.  
Pozdrawiam. 
 
Karta-pracy-rolnictwo-Dani-i-Węgier-klasa-6-6Pobierz 
 

 JĘZYK ANGIELSKI 
 
Dzień dobry, dziś powtarzamy wiadomości z unit 5.  
Proszę wykonać zadania w ćwiczeniach na str. 29.  
W zeszycie zapisujemy temat: Revision unit 5 oraz zapisujemy odpowiedzi do zadań  
w podręczniku na str. 73 ćw. 1, 3, 4 (utwórz przysłówki np. sad – sadly).  
Have a nice day! 
 

 INFORMATYKA GR2 
 
Dzień dobry.  
Ponieważ okazuje się, że nie każdy z Was posiada na swoim komputerze arkusz kalkulacyjny, 
pozostawiamy na razie tematy dotyczące Excela i przejdziemy do nowego działu: „Sieciowe 
pogaduszki”.   
W Waszym podręczniku na str. 42 i 43 przeczytamy o NETYKIECIE. 
Zrzut tej strony z książki przesyłam w załączniku: 
 
plik-o-netykieciePobierz 
 
Przedstawiono tam 9 zasad Netykiety.  
Zapoznaj się z nimi. W dowolnym programie graficznym zaprojektuj i narysuj logo na temat 
bezpieczeństwa w sieci. Gotową pracę, podpisaną Twoim imieniem i nazwiskiem prześlij jako 
załącznik na adres: e.migalska@sp18-pszczyna.pl Spróbuj zdążyć do 2 kwietnia.  
Pozdrawiam serdecznie E. Migalska 
 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
Wykonaj rozgrzewkę, a następnie otwórz poniższy link. 
https://youtu.be/8KwOnmPMYh0 
Wykonaj zawarte w nim ćwiczenia. 
ROZGRZEWKA: 

1. Bieg w miejscu 1min 
2. Pajacyki x30 
3. Krążenia ramion x10 
4. Pompki x5 
5. Brzuszki x10 
6. Wymachy ramion naprzemianstronne z 

uniesieniem kolana 
7. Unoszenie tułowia w leżeniu 

przodem x10 
 

 BIOLOGIA 
 

Dzień dobry, 
dzisiaj poznamy pierwszą grupą kręgowców – ryby. 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/Karta-pracy-rolnictwo-Dani-i-W%C4%99gier-klasa-6-6.docx
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/Karta-pracy-rolnictwo-Dani-i-W%C4%99gier-klasa-6-6.docx
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/plik-o-netykiecie.png
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/plik-o-netykiecie.png


Zapisz temat: 
„ Ryby – kręgowce środowisk wodnych” 
Dzisiaj nauczysz się: 

 wskazywać i opisywać przystosowania ciała ryby do życia 
w wodzie (na podstawie obserwacji); 

 wykazywać związek między trybem życia ryby a jej kształtem; 
 opisywać budowę skrzeli i wyjaśniać mechanizm wymiany 

gazowej u ryb; 
 rozpoznawać wybranych przedstawicieli ryb; 
 oceniać znaczenie ryb. 

W tym celu wejdź na padlet: https://padlet.com/betik/biologia6 
i otwórz w kolumnie „Ryby” dokument drugi pt. „Ryby –lekcja” i dokładnie obejrzyj.  
Możesz też zapoznać sie z tematem w podręczniku na stronach 83 – 92. 
Możesz też obejrzeć fajną piosenkę o rybach – „Ryba – chyba, chyba” 
Na podstawie poznanych wiadomości sporządź notatkę wg planu: 
1. Ryby to zwierzęta zmiennocieplne, zamieszkujące wody słodkie i słone. 
2. Cechy ryb ułatwiające im życie w wodzie: …………………………………………………….. 
3. Ryby posiadają płetwy: 
a) parzyste: ………………………………………………………………. 
b) nieparzyste: …………………………………………………………….. 
4. Narządem oddechowym są ………………………………………….. 
5. Większość ryb jest ……………………………………………, a zapłodnienie jest 
…………………………., gdyż zachodzi w wodzie. 
6. Przedstawiciele:(po 5 przykładów) 
a) słodkowodne: ……………………………….. 
b) morskie: ……………………………………… 
Dla powtórzenia możesz wykonać oba zadania w materiale „Ryby – 
lekcja” oraz rozwiązać krzyżówkę – materiał czwarty od góry. 
 
Zadanie domowe – dla chętnych (na ocenę) 
 
Karta-pracy-RYBYPobierz 
Dodaję spiralę i labirynt do karty pracy – są w wersji PDF 
labirynt – RYBYPobierz 
spirala-RYBYPobierz 
Wypełnij kartę pracy i odeślij na adres: b.kieruzel@sp18-pszczyna.pl lub zrób zdjęcie i odeślij. 
 
 

26.03.2020 czwartek 
 

  
 JĘZYK POLSKI 

Dzień dobry   
Temat: Wymyśl sam/sama odpowiedni do treści lekcji. 
 
Liczę na Waszą kreatywność. 
Dziś będzie naprawdę dobry. Męczyliście się przez ostatnie dwa dni, więc teraz wypoczynek przy 
powtórce z części mowy. 

1. Wejdź na stronę https://gwo.pl/ucze-zdalnie-p4678 
2. Już jesteś? „Zjedź” w dół i wybierz: Interaktywna gramatyka. 
3. Zjeżdżamy dalej w dół i mamy:  Quizy. Potem: Przejdź. 
4. Klik i … pełna dowolność. Proszę wybrać zakres materiału dla siebie zalecane wybranie 

ćwiczeń z każdej kategorii – części mowy. 
5. Wybierz liczbę pytań. Zalecane 200 żart (trochę niemądry – to eufemizm). 
6. Pamiętaj, że wolno Ci pracować tylko 25 minut. 

https://padlet.com/betik/biologia6
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/Karta-pracy-RYBY.doc
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/Karta-pracy-RYBY.doc
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/labirynt-RYBY.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/labirynt-RYBY.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/spirala-RYBY.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/spirala-RYBY.pdf
mailto:b.kieruzel@sp18-pszczyna.pl
https://gwo.pl/ucze-zdalnie-p4678


7. Na koniec postaw sobie plusy i napisz mi, na ile plusów zasłużyłeś/aś i dlaczego. 
 Poślij też temat, który wymysliłeś/aś. 

8. Pamiętaj: czuwam: irygula@gmail.com, Skype: użytkownik Irena Rygula, dziennik 
„elektryczny”  
 
  

 MATEMATYKA 
 

Witajcie.    
Otwórzcie poniższy plik i sprawdźcie zadania z wczorajszej lekcji. 
zad.-dom.-kl.6b-25.03Pobierz 
 
Następnie otwórzcie poniższy plik i postępujcie zgodnie z instrukcją. 
6b-26.03Pobierz 
 
Życzę miłego dnia. 
 

 RELIGIA 
 
DZIEŃ DOBRY!  
Dzisiejszy temat: Noc zdrady- z Jezusem w Getsemani. 
Zadania: https://padlet.com/justynabrembor/9hu2lf6qcfzn 
Zwróć uwagę na temat! Druga kolumna! 
Miłej pracy  
 

 INFORMATYKA GR1 
 

Dzień dobry.  
Ponieważ okazuje się, że nie każdy z Was posiada na swoim komputerze arkusz kalkulacyjny, 
pozostawiamy na razie tematy dotyczące Excela i przejdziemy do nowego działu: „Sieciowe 
pogaduszki”.  W Waszym podręczniku na str. 42 i 43 przeczytamy o NETYKIECIE. 
Zrzut tej strony z książki przesyłam w załączniku: 
 
plik-o-netykieciePobierz 
 
Przedstawiono tam 9 zasad Netykiety. Zapoznaj się z nimi. W dowolnym programie graficznym 
zaprojektuj i narysuj logo na temat bezpieczeństwa w sieci. Gotową pracę, podpisaną Twoim 
imieniem i nazwiskiem prześlij jako załącznik na adres: e.migalska@sp18-pszczyna.pl 
Pozdrawiam serdecznie E. Migalska 
 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

Wykonaj rozgrzewkę, a następnie otwórz poniższy link. Wykonaj zawarte w nim ćwiczenia  
w 3 seriach. Hantle zamień na butelki lub jakiś inny ciężar. 
ROZGRZEWKA: 

1. Bieg w miejscu 1min 
2. Pajacyki x30 
3. Krążenia ramion x10 
4. Pompki x5 
5. Brzuszki x10 
6. Wymachy ramion naprzemianstronne z 

uniesieniem kolana 
7. Unoszenie tułowia w leżeniu 

przodem x10 
 

mailto:irygula@gmail.com
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/zad.-dom.-kl.6b-25.03.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/zad.-dom.-kl.6b-25.03.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/6b-26.03.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/6b-26.03.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/plik-o-netykiecie.png
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/plik-o-netykiecie.png


LINK Z ĆWICZENIAMI: 
 https://www.youtube.com/watch?v=R_YTEZkv7tc&fbclid=IwAR1ByuwF-kiD1yZp-
p0R3sg53q83ePr8NWc2awyHPea-RobuTPg7Nc8fiwE 
 
 

25.03.2020 środa 
 

 
 RELIGIA 

 
Witam! Dzisiejszy temat: Spojrzenie ratujące życie – wąż miedziany. 

1. Przeczytaj w podręczniku tekst biblijny ze strony 47. 
2. W zeszycie napisz temat i odpowiedz na pytania: – Na co narzekali Izraelici? – Jakie były 

konsekwencje ich postępowania? – Co Izraelici zrobili, aby ratować życie? – Jakie 
polecenie dał Mojżeszowi Bóg? (Nie trzeba przepisywać pytań odpowiedzi zapiszcie w 
formie notatki) 

3. Przeczytaj dalszą część tekstu w podręczniku str.47-49. 
4. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. 3,4,5,6 str.28-29.  

Miłej pracy  
 

 JĘZYK POLSKI 
 
Lekcja numer, temat, data, notatka  – wpisujemy do zeszytu. Tak jak w klasie. 
Dzień dobry, moi Kochani! 
Jeśli masz ochotę, to wysłuchaj piosenki:   https://www.youtube.com/watch?v=mzAb3m0a2Sk, 
jeśli nie masz ochoty, zapisz od razu temat lekcji 
Temat: Składamy sobie życzenia z różnych okazji. Gratulujemy sobie. 

 Zapoznaj się z definicją życzeń – grubas str. 215. Zwróć uwagę, że mogą być życzenia 
pisemne i ustne; oficjalne i nieoficjalne. Zapisz w zeszycie te podziały życzeń i podaj jeden 
przykład życzeń oficjalnych i jeden osobistych/prywatnych (czyli nieoficjalnych). 

Już? 
Szybki/ szybka jesteś. 

Pamiętaj, jeśli masz problem – ja czuwam.   
Masz trzy drogi komunikacji ze mną: email: irygula@gmail.com, Skype: użytkownik: Irena Rygula, 
dziennik elektroniczny! 
 

1. Zwróć uwagę na zapis i słownictwo życzeń oficjalnych i nieoficjalnych. – grubas str. 216. 
2. Dla wesołości obejrzyj „komiks” trzech sytuacjipol.2 str. 216 – Ufam, że wiesz, co w nich 

jest niestosownego. UWAGA! Niczego nie zapisuj! Pośmiej się! 
3. Jako podsumowanie: wykonaj pol. 1 str.66  z cieniasów. 
4. I już. Wszystko zrobione? Gratuluję. 

 
 HISTORIA 

 
Witaj. 
W ramach powtórzenia wiadomości o powstaniu Stanów Zjednoczonych obejrzyj 4- minutowy film. 
Link do filmu znajdziesz tutaj  
https://videocdn.gwo.pl/historia/powstanie_stanow_zjednoczonych.mp4?token=WAtLrDhnKJyS5S
XPkomVgQ&date=1585141585 . 
 
Następnie pobierz kartę pracy. Same odpowiedzi przepisz do zeszytu (jeśli chcesz to, możesz 
wydrukować). Możesz również przesłać odpowiedzi (np. zdjęciem lub w pliku word) na 
adres p.wiecek@sp6-pszczyna.pl 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R_YTEZkv7tc&fbclid=IwAR1ByuwF-kiD1yZp-p0R3sg53q83ePr8NWc2awyHPea-RobuTPg7Nc8fiwE
https://www.youtube.com/watch?v=R_YTEZkv7tc&fbclid=IwAR1ByuwF-kiD1yZp-p0R3sg53q83ePr8NWc2awyHPea-RobuTPg7Nc8fiwE
https://www.youtube.com/watch?v=mzAb3m0a2Sk
mailto:irygula@gmail.com
https://videocdn.gwo.pl/historia/powstanie_stanow_zjednoczonych.mp4?token=WAtLrDhnKJyS5SXPkomVgQ&date=1585141585
https://videocdn.gwo.pl/historia/powstanie_stanow_zjednoczonych.mp4?token=WAtLrDhnKJyS5SXPkomVgQ&date=1585141585
mailto:p.wiecek@sp6-pszczyna.pl


materiał-ćwiczeniowy-powstanie-USA-wordPobierz 
 
materiał-ćwiczeniowy-powstanie-USA- pdfPobierz 

 
 WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
Zumba lub inny taniec do wyboru wg własnej inwencji 
https://www.youtube.com/watch?v=HRPXVXPdV7k 
 

 JĘZYK ANGIELSKI 
 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/?cc=pl&selLanguage=pl 
Proszę wykonać ćwiczenia online do rozdziałów 2 i 3 
 

 MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
Otwórzcie poniższy plik i postępujcie zgodnie z instrukcją. 
6b-25.03Pobierz 
 
Życzę miłego dnia. 
 

 MUZYKA 
 

Bardzo proszę, wysłuchaj utworu, do którego link podaję niżej. Postaraj się dobrze wsłuchać w 
każdy dźwięk. Użyj słuchawek lub dobrych głośników. Słuchając możesz zamknąć oczy. Postaraj 
się zauważyć kolory, które mogą skojarzyć się z tą muzyką. Zapamiętaj je i napisz w zeszycie 
jakie to kolory. Pokażesz mi w szkole, gdy się spotkamy. 
 https://www.youtube.com/watch?v=5cmlgvekbYY&list=RD5cmlgvekbYY&start_radio=1 
 
 

24.03.2020 wtorek 
 

  
 JĘZYK POLSKI 

 
Lekcja numer, temat, data, notatka  – wpisujemy do zeszytu. Tak jak w klasie. 
Uwaga! Podaję dwa tematy i dwa zestawy. Wybierz temat dla 
siebie i poinformuj mnie, który wybrałeś. 
Temat I: Cieszymy się z szóstek i piątek za opowiadania i pytania. Poprawa usterek. 

Skarby moje kochane, tak do Was w klasie mówiłam  
Temat I dla tych, którzy przed terminem i w terminie oddali umówione prace.  
Gratuluję! Cieszę się bardzo i bardzo Was kocham Jest w Was Moc!!!  
Kochani, proszę poprawić błędy ortograficzne (wiadomo jak!), przyjrzeć się pułapkom 
interpunkcyjnym. Spróbować zrozumieć, swój błąd językowy. Jestem cały czas do Waszej 
dyspozycji. 
 
Temat II: Polerujemy, tzn. kończymy nasze pytania i opowiadania. 
Ten temat dla tych, którzy jeszcze nie przesłali, bo będą 
polerować, by były piękne! Termin jeszcze nie minął.  
Was równie mocno kocham !  
Minister Edukacji pozwolił mi oceniać dopiero od 25-ego marca, więc spokojnie dopiszcie, 
poprawcie i prześlijcie. Jeśli ktoś z Was nie może napisać tych prac do 25-ego 
marca,  proszę o informację! Dogadamy się. 
Kocham Was wszystkich mocno. Tęsknię za Wami. 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/materia%C5%82-%C4%87wiczeniowy-powstanie-USA.doc
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/materia%C5%82-%C4%87wiczeniowy-powstanie-USA.doc
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/materia%C5%82-%C4%87wiczeniowy-powstanie-USA.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/materia%C5%82-%C4%87wiczeniowy-powstanie-USA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HRPXVXPdV7k&fbclid=IwAR2GDESY1BPXdf0v8i9joAzLbgutbQaeuFoQBW76BuRLAaPFfIZQr-Cfu0o
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/?cc=pl&selLanguage=pl
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/6b-25.03.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/6b-25.03.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5cmlgvekbYY&list=RD5cmlgvekbYY&start_radio=1


Ufam, że jutro uda mi się Was wszystkich ogarnąć na tyle, by 
w danych godzinach/minutach moglibyśmy się codziennie spotykać!   

Mikołajowi z 7c przesyłam info., że mnie nie tylko zobaczy, ale i usłyszy. Naprawione
Pamiętajcie: jestem cały czas z Wami: email: irygula@gmail.com, dziennik elektroniczny, Skype 
(użytkownik Irena Ryguła) 
 

 HISTORIA 
 

Temat: Powstanie USA- utrwalenie. 
Obejrzyj film 6-minutowy film  
https://www.youtube.com/watch?v=dNMkMHDYDjM 
 a następnie w miarę możliwości odpowiedz na pytania na www.kahoot.it . 
Użyj linku https://kahoot.it/challenge/0586571?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-
cef91f5bc6e4_1584963588593 lub wejdź na kahoot.it i wpisz PIN 0586571 
Wyłączyłem czas - nie są dodawane punkty za szybką odpowiedź. 
 

 MATEMATYKA 
 

Witam Was serdecznie. 
Podręcznik: 
– zad.6 str.239 – przypomnienie: mnożenie ułamków dziesiętnych podręcznik str. 19. 
– zad.29 str.242. 
Rozwiązania proszę wpisać do zeszytu. 
Miłej pracy. 
 

 BIOLOGIA 
 

Kochani Uczniowie, serdecznie dziękuję za przesyłanie wykonanych testów. W najbliższym czasie 
ocenię je i oceny wpiszę do dziennika. 
Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałami dotyczącym ryb (pierwsze trzy dokumenty w 
kolumnie o rybach) znajdującym się na padlecie: https://padlet.com/betik/biologia6 
Na końcu kolumny o rybach są ciekawe filmy – jeśli masz czas, możesz je obejrzeć. 
Trzymajcie się ciepło!!! 
 

 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 
 

Witam. 
Obejrzyjcie i wykonajcie jedno ćwiczenie: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=DO3V8y9SAs0&feature=emb_logo 
 
 

23.03.2020 poniedziałek 
 

  
 JĘZYK POLSKI 

 
Lekcja numer, temat, data, notatka  – wpisujemy do zeszytu. Tak jak w klasie. Nie musisz wysyłać 
do mnie informacji o wykonaniu zadania, ale będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobisz. 
Lekcja 434 
Temat: Świąteczne tradycje zawarte w przepisach. 
Kochani, zaczynamy od łatwych tematów. W sumie dla Was wszystko jest łatwe!   

1. Grubas str. 212 – przeczytaj przepisy na babkę wielkanocną, zupę grzybową i faworki. Jeśli 
pragniesz, po lekcjach możesz jedną z tych potraw zrobić 

2. Zwróć uwagę, że przepis kulinarny to swego rodzaju instrukcja. 

https://www.youtube.com/watch?v=dNMkMHDYDjM
http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/0586571?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1584963588593
https://kahoot.it/challenge/0586571?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1584963588593
https://padlet.com/betik/biologia6
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=DO3V8y9SAs0&feature=emb_logo


3. Str. 214 – wyjaśnienie znaczenia słowa „instrukcja” – przeczytaj. Wszystko jasne? Jeśli nie, 
jestem do Twojej dyspozycji: email, Skype, dziennik elektroniczny. 

4. Wpisz do zeszytu notatkę dotycząca instrukcji zredagowana samodzielnie . 
5. Ćwiczenia str. 63 pol. 1 wstaw X  (będą 3 x) 
6. Na zakończenie: pol. 2: Na podstawie rysunków wymyśl i zapisz instrukcję rozpalania 

ogniska. Jeden rysunek = jedno zdanie (2 os. trybu rozkazujący!) W sumie będzie 5 zdań. 
 Punkt 1. Usuń trawę z koła o średnicy 70cm. O! zostały Ci już tylko 4 zdania.  Powodzenia! 

7. Pamiętaj: cały czas jestem do Twojej dyspozycji: email (irygula@gmail.com, Skype, 
dziennik elektroniczny) 

8. Buziaki!!! 
 

 MATEMATYKA 
 

Podręcznik: 
– zad.36 str.243 – przypomnienie: 
1 km = 1000 m = 100 000 cm;   1 m = 100 cm = 1000 mm  oraz  podręcznik przykład z str.78; 
– zad.5 str.79  – przypomnienie: 
skala 1 :  3000 
odległość na mapie:  2 cm 
odległość rzeczywista: 2 cm * 3000 = 6000 cm = 60 m. 
Rozwiązania proszę wpisać do zeszytu. 
 
Miłej pracy. 
  
  
 
 

20.03.2020 piątek 
 

 

 JĘZYK POLSKI 
 

Czytamy lekturę. Miłego dnia:-) 
 

 GEOGRAFIA 
 

pobierz kartę pracy: 
Europa klasa 6 
 

 BIOLOGIA 
 

Zadania na ten tydzień: 
Podaję Wam link do mojego padletu, gdzie znajdziecie dużo informacji o zwierzętach: 
 https://padlet.com/betik/nau1e9ynorxd 
Proszę tam wejść, przejrzeć materiały dotyczące bezkręgowców, które skończyliśmy omawiać,  
a następnie ściągnąć test o stawonogach i mięczakach (znajduje się w I kolumnie „Różne 
materiały”), wypełnić go i odesłać mi na adres: b.kieruzel@sp18-pszczyna.pl. 
Termin – do przyszłego piątku, 27.03. 
 
Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia! 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:irygula@gmail.com
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/Europa-klasa-6-1-1.docx
https://padlet.com/betik/nau1e9ynorxd


 

19.03.2020 czwartek 
 

  
 JĘZYK POLSKI 

 
Bajki Ignacego Krasickiego – powtórzenie. Przesłane platforma 
epodręczniki https://epodreczniki.pl/a/jaki-jest-swiat-w-bajkach-krasickiego/D1Etup129 
 

 MATEMATYKA 
 

Podręcznik: 
zad.26 str.242;  
zad.30 str.242. 
Rozwiązania proszę wpisać do zeszytu. 
Dla chętnych rozwiązanie testu on-line – pole prostokąta i kwadratu z strony: 
https://szaloneliczby.pl/pole-prostokata-i-kwadratu-sprawdzian-klasa-6/ 
 

  ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 
 

Szczegółowe informacje w dzienniku (wysłane bezpośrednio do uczniów). 
 

 RELIGIA 
 

https://padlet.com/justynabrem  
 

https://epodreczniki.pl/a/jaki-jest-swiat-w-bajkach-krasickiego/D1Etup129
https://szaloneliczby.pl/pole-prostokata-i-kwadratu-sprawdzian-klasa-6/
https://padlet.com/justynabrembor/9hu2lf6qcfzn

