
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY        

DLA UCZNIÓW KLASY VI AB NA DZIEŃ  14.04.2021 r. 

Nr 

lekcj

i 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

1 

 

Informatyka 

P. Basałyga 

Temat: Tworzenie grafiki 
komputerowej w programie 
GIMP – zastosowanie 
filtrów. 

Lekcja na platformie Teams 
Pobierz i zainstaluj na 
swoim komputerze 
bezpłatną aplikację GIMP. 

1 
J. Angielski 

K. Witkowska 

Temat ; What do you do in 

your free-time?Co robisz w 

czasie wolnym. Ćwiczenia 

konwersacyjne i leksykalne. 

 

Witajcie na kolejnej lekcji. Dziś  opowiadamy o naszych 

zainteresowaniach i hobby.  

1.Zanotuj temat lekcji. 

2.W podręczniku strona  97 zadanie 1,2,3 

 

             See you soon-Do zobaczenia. 

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt przez e-dziennik. 

 

Lekcja online zgodnie z 

planem. 

2 
J. Polski 

B. Kaźmierczak 

Temat: Muzycznie na języku 

polskim: Niezwykły koncert 

Wojskiego- kunsztowna gra 

Wojskiego 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

 

 

Do zobaczenia 

lekcje online na platformie 

Teams. 

2 
J. Polski 

A. Wlazo 

Temat: Wykonujemy 

krzyżówkę do lektury 

„Kłamczucha”.. 

1. Przygotuj zeszyt przedmiotowy i lekturę. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Wykonaj krzyżówkę do lektury z hasłem MUSIEROWICZ, 

zapisz pytania, rozwiąż swoją krzyżówkę i przyślij do 

oceny. Wszystkie pytania muszą dotyczyć treści lektury! 

Termin wykonania zadania – 15 kwietnia. 

Lekcja zdalna – odczytaj 

wiadomość w dzienniku w 

celu potwierdzenia 

obecności i wykonaj podane 

zadania. 



 

3 
Matematyka 

A. Nowik 
Temat: Zapisywanie 
równao. 

 Spotykamy się na Teams. Lekcja  online. 

3 
Matematyka 

A. Węgrzyn 

Temat : Graniastosłup 
 i ostrosłupy – zadania 
uzupełniające. 
 
Cele: 
- stosujesz zdobytą wiedzę 
do rozwiązywania zadao 
typowych i problemowych, 
- doskonalisz umiejętnośd 
rozwiązywania zadao 
zamkniętych. 

 
Lekcja na platformie TEAMS. 
 
Podręcznik str. 236, 237 
 
 
 
 
 

 
 

Lekcja  online. 

4 
 Informatyka 

P. Basałyga 

Temat: Tworzenie grafiki 
komputerowej w programie 
GIMP – zastosowanie 
filtrów. 

Lekcja na platformie Teams 
Pobierz i zainstaluj na 
swoim komputerze 
bezpłatną aplikację GIMP. 

4 
J. Angielski 

K. Witkowska 

Temat ; What do you do in 

your free-time?Co robisz w 

czasie wolnym. Ćwiczenia 

konwersacyjne i leksykalne. 

 

Witajcie na kolejnej lekcji. Dziś  opowiadamy o naszych 

zainteresowaniach i hobby.  

1.Zanotuj temat lekcji. 

2.W podręczniku strona  97 zadanie 1,2,3 

 

             See you soon-Do zobaczenia. 

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt przez e-dziennik. 

 

Lekcja online zgodnie z 

planem. 

 

Pozdrawiam @  


