
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY VI AB NA DZIEŃ  04.05.2021 r.  

Nr 

lekcj

i 

Przedmiot z planu 

lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

1 

 

Muzyka 

J. Buchowska 

Temat: Muzyczne 

arcydzieła klasycyzmu. 

- potrafisz wskazać 

charakterystyczne cechy 

muzyki w epoce 

klasycyzmu 

- wymieniasz nazwiska 

klasyków edeńskich 

- śpiewasz Odę do 
radości 

Dzieo dobry 

Zapraszam na lekcję w Teams zgodnie z planem 

Pozdrawiam ;) 

 

 

2 
J. Polski 

B. Kaźmierczak 

 

Temat: Bolesław Prus 

„Katarynka”- pierwsze 

spotkanie z utworem. 
Dlaczego Bolesław Prus 

napisał „Katarynkę”? 

Przeprowadzamy 

literackie śledztwo. 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

 

 

Do zobaczenia  

lekcje online na platformie 

Teams. 



2 
J. Polski 

A. Wlazło 

Temat: Utrwalamy 

wiadomości o częściach 

zdania. 

1. Powtórz wiadomości o częściach zdania: podmiocie, 

orzeczeniu, przydawce, dopełnieniu, okoliczniku, korzystając 

z podręcznika. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Wykonaj powtórzeniowe zadania interaktywne, korzystając z 

podanych linków. 

https://wordwall.net/pl/resource/319853/cz%C4%99%C5%9

Bci-zdania 

https://wordwall.net/pl/resource/363862/cz%C4%99%C5%9

Bci-zdania-dodatkowe-przyk%C5%82ady 

https://www.eduelo.pl/quiz/887/czesc/1/ 

http://testwiedzy.pl/game/18856.html 

 

Lekcja zdalna – odczytaj 

wiadomość w dzienniku w 

celu potwierdzenia 

obecności i wykonaj podane 

zadania. 

 

3 
Matematyka 

A. Nowik 

Temat: Zadania 
tekstowe 
 

Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
 
Zad. 9, 10, 11  str. 206 

Zad. 12 str. 207 

 

Lekcja on line 

3 
Matematyka 

A. Węgrzyn 

Temat: Mnożenie i 

dzielenie liczb 

wymiernych. 

- znasz algorytm 

mnożenia i dzielenia 

liczb wymiernych, 

- mnożysz i dzielisz 

liczby wymierne. 

 

Lekcja na platformie TEAMS 

 

Podręcznik str. 173 zad. 1,2,  str. 174 zad. 3,5 

 

    

    

Lekcja  online. 

https://wordwall.net/pl/resource/319853/cz%C4%99%C5%9Bci-zdania
https://wordwall.net/pl/resource/319853/cz%C4%99%C5%9Bci-zdania
https://wordwall.net/pl/resource/363862/cz%C4%99%C5%9Bci-zdania-dodatkowe-przyk%C5%82ady
https://wordwall.net/pl/resource/363862/cz%C4%99%C5%9Bci-zdania-dodatkowe-przyk%C5%82ady
https://www.eduelo.pl/quiz/887/czesc/1/
http://testwiedzy.pl/game/18856.html


5,6 
Wf dz 

B. Lewandowska 

Temat: Doskonalenie 

umiejętności 

poruszania się po 

boisku bez piłki i z 

piłką 

 

 

Temat: Doskonalenie 
umiejętności podao 
jednorącz półgórnych 

Przygotuj wygodny strój do ćwiczeń, matę i butelkę wody. 

 

Zestaw ćwiczeń z rozgrzewką: 

https://www.youtube.com/watch?v=NEXixSTb35w 

Podania i chwyty ćwiczysz ze mną on line.  

ZAPRASZAM@ 

 

Zapraszam na lekcję 

 on - line 

5,6 

 

WF Chł 

K. Adamczak 

Temat: W-f w domu na 

wesoło. 
 

 

 

 

Temat: W-f w domu - 

aerobic 
 

 
 

  

 Witam Was serdecznie   

Dzisiaj majówkowo  

Na wesoło … 

https://www.youtube.com/watch?v=HfLCUrT1xxQ  

 
 
…. i tanecznie  
  
https://www.youtube.com/watch?v=h4tPxbO-cVA  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są 

najważniejsze. 

Zadanie będzie podlegało 

sprawdzeniu po powrocie 

do szkoły lub na lekcji online 

 

 

Pozdrawiam   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HfLCUrT1xxQ
https://www.youtube.com/watch?v=h4tPxbO-cVA

