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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 8 maja 2020 roku - Piątek

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno -
wychowawczym szkoły.

Nr.
lekcji
wg.

planu

Przedmiot Temat zajęć Przebieg zajęć: cel, zakres treści, zadania do 
wykonania

Środki dydaktyczne, pomoce

do wykorzystania, linki do

stron edukacyjnych i ćwiczeń

Nauczyciel 
nadzorujący

1 MATEMATYKA Rozwiązywanie równań  i 
sprawdzanie poprawności 
rozwiązania.

Cel: Uczeń umie rozwiązać proste równanie i sprawdzić 
poprawność jego rozwiązania.
1. Zapisz temat: Rozwiązywanie równań  i sprawdzanie 
poprawności rozwiązania.
2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 6 - 11 s. 87/88. Chętni 
zad. 12 s. 88 (odwołaj się do przykładów na zielonym tle w 
podręczniku s. 200 - 202 lub podanych linków).
3. Termin wykonania 13.05.2020.
UWAGA!!! Sprawdzian z działu „ Wyrażenia algebraiczne 
i równania”. Termin 15.05. 2020 - piątek. 

Podręcznik
Zeszyt do matematyki
Zeszyt ćwiczeń
https://pistacja.tv/film/mat00013-
rozwiazywanie-rownan-z-
dodawaniem?playlist=496
https://pistacja.tv/film/mat00014-
rownania-z-odejmowaniem?
playlist=496

Anastazja Szczygieł

2 HISTORIA Trzeci rozbiór Polski. 1.Zapisz temat.
Polacy odnieśli zwycięstwo pod Racławicami, lecz w
kolejnej bitwie pod Maciejowicami ponieśli klęskę. Tadeusz
Kościuszko został ranny i dostał się do niewoli.
W 1795 roku Rosja, Austria i Prusy dokonały trzeciego
rozbioru Polski. Polska przestała istnieć na mapie Europy.
2. Zapis datę trzeciego rozbioru w zeszycie.
3. Zapoznaj się z mapą na s. 178
4. Zapamiętaj po trzy przyczyny i skutki rozbiorów Polski.
5. Uzupełnij zad. 1,3,4 w zeszycie ćwiczeń.
6. Prześlij wykonane zadania na moją pocztę.

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta Karczewska
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https://pistacja.tv/film/mat00014-rownania-z-odejmowaniem?playlist=496
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3 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Ćwiczenia koordynacji
ruchowej.

Cel: Uczeń potrafi wykonać ćwiczenie w określonej pozycji
wyjściowej, posiada zasób ćwiczeń koordynacyjnych.
1. Wykonaj ćwiczenia zamieszczone w Classroom.

Karta pracy- Classroom Maryla Staszek

4 J. POLSKI Dopełnienie i sposoby
jego wyrażania (cd.).

Cel: Uczeń nazywa części zdania i rozpoznaje ich 
funkcje składniowe w wypowiedzeniach.

1.Wiesz już dużo o dopełnieniu. Dzisiaj przećwicz

rozpoznawanie tej części zdania.

2. Zrób ćw. 1-7/118-121.

Zajrzyj do Classroom.

Podręcznik s. 277-279.

Zeszyt ćwiczeń str. 118-121.

Prezentacja w Classroom.

Sprawdzian 19 maja – wtorek.

Joanna Baran

5 J. ANGIELSKI S: Powtórzenie
wiadomości z rozdziału 7-
cz.2 gramatyka.

Utrwalam zagadnienia gramatyczne z rozdziału 7
Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń:
*5,6,7,8,9/71 + karta pracy zamieszczona na 
Classroom(tradycyjnie albo drukujemy i wklejamy 
albo przepisujemy odp do zeszytu)
- w zadaniu 6 w poleceniu jest błąd, oczywiście 
chodzi o czasy present perfect i present simple
- zadanie 9 prześlecie mi na maila, w wordzie tak 
abym mogła nanosić ewentualne poprawki. 
Oczywiście z racji tego, że to zadanie domowe a nie 
praca na lekcji, to nie pracujecie w parach tak jak jest 
w poleceniu. Wybieracie sobie przedmiot i krótko
opisujecie podając słownictwo, które poznaliście w 
tym rozdziale-z czego jest zrobione, jak wygląda, jaki
ma kształt itd. Termin do 11 maja.
UWAGA
14 maja na quizizz napiszemy test z czasu Past simple
i Present Perfect. Proszę przejrzeć notatki i ćwiczenia,
które Wam wysłałam wcześniej.

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Karty pracy

Małgorzata
Grzegorczyk
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