
KLASA VI a (Barbara Celary) 
 
Język polski (Agnieszka Michalik) 
1. ćwiczenia do wykonania: 
3 s. 72, 5 s. 73, ćw. 6 s. 74, 7 s. 74 
2. Opowiedz o jednej z przygód, która się wydarzyła podczas wędrówki do Samotnej Góry ( pisemnie 
w zeszycie przedmiotowym). Zadanie należy wykonać na podstawie powieści J.R.R. Tolkiena  
Hobbit, czyli tam i z powrotem.  
 
Plastyka (Aneta Domaradzka) 
Wykonanie pracy dowolnej w wybranej technice plastycznej (ołówki, kredki, pastele, farby). 
 
Muzyka (Beata Klyszcz) 
Posłuchaj 
- Antonio Vivaldi, koncert g-moll Lato, cz. III Presto 
- Wolfgang Amedeusz Mozart, koncert klarnetowy A-dur KV 622, cz.I 
- Fryderyk Chopin, Koncert fortepianowy F- moll, cz.II 
- Joaquin Rodrigo, Concerto de Aranjuez, cz.II Adagio 
Posłuchaj fragmentów  4 koncertów skomponowanych na różne instrumenty solowe przez 
kompozytorów różnych epok. Zwróć uwagę na jakie instrumenty skomponowano utwór, jaki 
instrument wykonuje partię solową, jakie tempo ma dana część koncertu, jaki jest charakter utworu, 
jakie  odczucia buduje w tobie ta muzyka.  
 
Historia (Agnieszka Michalik) 
ćwiczenia do wykonania: 
1 s. 65, 2 s. 66, 3 s. 67 
 
Matematyka (Renata Wróbel) 
Tematy do powtórzenia: 

1. Mnożenie i dzielenie podręcznik str. 172 ćwiczenia str. 77 
2. Sprawdź ile umiesz ćwiczenia str. 78 

Temat do opracowania: 
1. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych podręcznik str. 178, ćwiczenia str. 80 

Podczas nauki można skorzystać z  filmów edukacyjnych, dostępnych na portalu 
internetowym pistacja.tv 
 
 
Język angielski (Kamila Szostak) 
ćw. 6 str. 69 
ćw. 4 str.71 
ćw. 1, 2, 3, 4 str. 76 
ćw. 8 str. 77 
słownictwo str. 75 lesson 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 
 
Informatyka (Marcin Długosz) 
 
 
Technika (Blandyna Porąbka) 

1. Proszę obejrzeć filmiki   na YouTube. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SF50zebXI60 
JAK POWSTAJE PRĄD? 

https://pistacja.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=SF50zebXI60


 
2. Proszę ten filmik  o bhp oglądać tylko 3 minuty i na podstawie tych informacji Wypisz 

działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7oITbxrjmuM 
lekcja 1 BHP Elektryczność 
 

 
Następne zadanie zostanie podane za tydzień. 
 
W razie pytań proszę o kontakt –  klasa-technika@wp.pl 
 

Geografia (Michał Urbaniak) 
1. Wykonanie karty pracy nr 20 
2. Krótka prezentacja dotycząca migracji  Polaków uwzględniając informacje o rodzajach, powodach i 
głównych kierunkach migracji obywateli  Polski. 
 
Biologia (Barbara Celary) 
Zalecenia do samodzielnej nauki dla uczniów: 
Należy czytać treści zawarte w podręcznikach następnie uzupełniać zeszyty ćwiczeń w zakresie 
poniżej wymienionych działów. Proponuję korzystać ze strony internetowej: https://epodręcznik 
dział IV 
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