
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY        

DLA UCZNIÓW KLASY VI AB NA DZIEŃ  28.04.2021 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: Zdjęd cięcie-gięcie. 
Poznajemy elementy 

retuszu i fotomontażu 
zdjęd. 

1. Na dzisiejszej lekcji wykonaj prosty fotomontaż w aplikacji 
Gimp lub Paint (str. 108 – 113 w podręczniku). 

2. Wykorzystaj narzędzie „Inteligentne nożyce”, aby 
dokładnie wyciąd fragment jednego zdjęcia (np. zwierzę lub 
budynek) i wstawid do innego pliku graficznego, tak aby 
powstała fotomontaż z dwóch zdjęd. 

3. Możesz także dodad do grafiki wybrane filtry lub zmienid 
barwy, jasnośd lub kontrast. 

4. Pamiętaj, aby podpisad się na zdjęciu korzystając z 
narzędzia „tekst”. 

Wykonany fotomontaż 
wyślij na adres 

piotrbasalyga@wp.pl lub na 
platformę Teams do 4 maja 

2021 r. 

1 
J. Angielski 

K. Witkowska 
Temat: Poprawa 

sprawdziaun z rozdziału 7. 

Na dzisiejszej lekcji omówimy sprawdzian, który pisaliście . 

Proszę przygotować zeszyt i przybory do pisania. 

 

Lekcja  online o godzinie 

8.15 

2 
J. Polski 

B. Kaźmierczak 

Temat: Fraszki Mistrza z 

Czarnolasu- zebranie i 

podsumowanie wiadomości. 

Sprawdzam!!! 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

 

Do zobaczenia 

lekcje online na platformie 

Teams. 

2 
J. Polski 

A. Wlazo 

Temat: Powtarzamy wiedzę 

o słownictwie. 

1. Burza mózgów - co pamiętasz z wiedzy o słownictwie? – 

zadanie prawda fałsz ćw. 1 str. 92. 

2. Zapisz temat lekcji. 

Wykonaj zadania do tematu – ćw. 2,3,4,56,7 str. 92-93. 

Lekcja on-line na Teams 

zgodnie z planem lekcji. 

3 
Matematyka 

A. Nowik 

 
Temat: Zadania tekstowe 
 

 
 Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Podręcznik str. 204 

Lekcja  online. 

mailto:piotrbasalyga@wp.pl


 Zad. 1, 2  str. 205 
 

3 
Matematyka 

A. Węgrzyn 

 
Temat : Odejmowanie liczb 
wymiernych. 
Cele: 
- znasz algorytm 
odejmowania liczb, 
-odejmujesz liczby 
wymierne. 

 

 
 
Lekcja na platformie TEAMS. 
 
Podręcznik str. 170 zad. 1 b, 2,3, 4 b,  
 
 

 
 

Lekcja  online. 

4 
Informatyka 

P. Basałyga 

Temat: Zdjęd cięcie-gięcie. 
Poznajemy elementy 

retuszu i fotomontażu 
zdjęd. 

1. Na dzisiejszej lekcji wykonaj prosty fotomontaż w aplikacji 
Gimp lub Paint (str. 108 – 113 w podręczniku). 

2. Wykorzystaj narzędzie „Inteligentne nożyce”, aby 
dokładnie wyciąd fragment jednego zdjęcia (np. zwierzę lub 
budynek) i wstawid do innego pliku graficznego, tak aby 
powstała fotomontaż z dwóch zdjęd. 

3. Możesz także dodad do grafiki wybrane filtry lub zmienid 
barwy, jasnośd lub kontrast. 

4. Pamiętaj, aby podpisad się na zdjęciu korzystając z 
narzędzia „tekst”. 

Wykonany fotomontaż 
wyślij na adres 

piotrbasalyga@wp.pl lub na 
platformę Teams do 4 maja 

2021 r. 

4 
J. Angielski 

K. Witkowska 
Temat: Poprawa 

sprawdziaun z rozdziału 7. 

Na dzisiejszej lekcji omówimy sprawdzian, który pisaliście . 

Proszę przygotować zeszyt i przybory do pisania. 

Lekcja online zgodnie z 

planem. 

 

Pozdrawiam @ 

mailto:piotrbasalyga@wp.pl

