
Plan i zadania klasy 6d – tydzień 20.04.2020 - 24.04.2020 
 

L.p. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 

Matematyka 

Temat:Obniżki i podwyżki -  

zadania 

Nacobezu: 

-obliczanie procentu liczby 

naturalnej 

-obliczanie liczby większej o 

dany procent 

-obliczanie liczby większej o 

dany procent 

-rozwiązywanie zadań 

tekstowych 

Marzena Michalska 

 

Język polski 
Temat: Biblijny początek 

świata. 
Nacobezu: 

-porządkujesz i analizujesz 
czynności   Boga w trakcie 

tworzenia świata 
-wskazujesz różnice między 

biblijnym a mitologiczny 
stworzeniem świata 

-wyszukujesz w tekście 
wypowiedzi Boga podczas 

tworzenia świata 
Danuta Żybura - Jarosz 

Matematyka 
Temat: Obliczanie liczby, 

gdy dany jest jej procent. 

Nacobezu: 

-obliczanie liczby na 

podstawie danego jej  

procentu 

-rozwiązywanie zadań 

tekstowych 

Marzena Michalska 
M.Michalska 

 

Muzyka Historia 
Temat: Pierwszy rozbiór 

Polski. 
Nacobezu: 

-znasz okoliczności dojścia 
do władzy Stanisława 

Augusta Poniatowskiego 
-potrafisz wskazać przyczyny 

pośrednie i bezpośrednią         
I rozbioru Polski 

-dokonujesz analizy obrazu J. 
Matejki pt.” Rejtan-Upadek 

Polski” 
Danuta Żybura- Jarosz 
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Technika 
Temat: Nowoczesny świat 

techniki – prezentacja prac 

uczniów.  

Nacobezu: 

 poznasz najciekawsze i 

najnowsze urządzenia 

techniczne oraz zasady ich 

działania. 

Anna Owsiańska 
 

j.angielski 

Topic: Gadgets around us 

Nacobezu: Uczniowie 
utrwalają słownictwo 
związane z gadżetami 
codziennego użytku. 

Utrwalają słownictwo. 
Natalia Kroma 

 
Informatyka 

Temat: Tort ma warstwy i 
cebula ma warstwy. 

Nacobezu: 

Język polski 
Temat: Po co Bóg 

stworzył człowieka? 
-interpretujesz sens 

wiersza 
-wyjaśniasz, czym 
kierował się Bóg , 

stwarzając człowieka 
-wymieniasz elementy 

nazwane cudami 
 
 

Danuta Żybura- Jarosz 
 

Język polski 
Temat: W raju. 

Nacobezu: 
-omawiasz wydarzenia 

przedstawione w 
utworze 

-określasz, czym jest 
drzewo wiadomości 

dobrego i złego 
-porównujesz sytuację 

przedstawioną na obrazie 
z opowiadaniem 

A.Kamińskiej 
 

Danuta Żybura- Jarosz 

Religia 
Teams kanał religia          

godz. 9.00 
Temat: Najnowsza historia 

Kościoła w Polsce.  

Nacobezu: rozumiesz 

pojęcia stalinizm, 

komunizm, represjonować, 

konkordat,  

przygotujesz się do 

prezentacji kapłanów  

zasłużonych dla Kościoła:  



-znam rodzaje rodzaje 
grafiki komputerowej 

-wymienię programy do 
edycji grafiki 
S. Szaferski 

Bł. Jerzego Popiełuszki lub 

Sługi Bożego kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 
Danuta Stefańska 
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j.angielski 

Topic: Everyday gadgets 

Nacobezu: Uczniowie 

czytaja tekst ze 

zrozumieniem wszystkich 

słówek o codziennych 

gadżetach 

 

Natalia Kroma  
 

Temat: Review unit 7 
 Nacobezu: 

Powtórzenie słownictwa 
związanego z zakupami, 
materiałami, gatunkiem 
materiałów, czasowniki 
like, prefer, utrwalenie 

czasów present perfect i 
present simple. 

 
Anna Bentkowska 

 

Informatyka 
Moduł “Prace domowe”- 

PixBlocks 
Nacobezu 

Uproszczony Python- ruch i 
rysowanie 

6d gr2 
Roman Kurowiecki 

 

 

Temat: Klub odkrywców: 
Materiały 

 Nacobezu: 
Czytanie tekstu, 

poszerzanie słownictwa- 
materiały w Twoim domu, 

Projekt. 
Anna Bentkowska 

Religia  
Temat: Bóg-Honor-

Ojczyzna.  

Nacobezu: potrafisz 

wyjaśnić związek wiary 

z życiem narodu, 

utrwalisz hymny: Rotę i 

Boże coś Polskę 

 

Danuta Stefańska 
 

Język polski 
Temat: Zapiski Adama i 

Ewy. 
Nacobezu: 

-potrafisz zredagować 
wpis z pamiętnika 

-wskazujesz nawiązania 
“Pamiętników” do Biblii 

-określasz sytuację 
komunikacyjną 

 
Danuta Żybura- 

Jarosz 

j.angielski gr.2 
Topic: Exercises with 

vocabulary 

Nacobezu: Uczniowie 

wypełniają ćwiczenia 

związane z codziennymi 

gadżetami. 

Natalia Kroma 

 
Język angielski gr.1 

 
Temat: Rozmawiamy o 

naszym miejscu 
zamieszkania. 

Nacobezu: 
Opowiadamy o 

ukształtowaniu terenu w 
Polsce, 

Krajobraz wokół nas, natura. 
 

Anna Bentkowska 
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  Historia 

Temat: Rzeczpospolita 

pod rządami Wettinów. 

Nacobezu: 

W_f 
Temat: Ćwiczenia w 

warunkach domowych. 
NCB: Uczeń wykonuje 10 

ćwiczeń 

Język polski 
Temat Oddziaływanie Biblii 

na świadomość i kulturę. 
 

Nacobezu: 



-charakteryzujesz czasy 

panowania Wettinów 

-znasz politykę za ich 

rządów 

-potrafisz wymienić 

przyczyny i skutki braku 

reform w tym okresie 

 

Danuta Żybura- Jarosz 

Małgorzata Roszkiewicz -określasz rolę Biblii w naszej 
kulturze 

Charakteryzujesz rózne 
motywy biblijne 

-wyjaśniasz związki 
wyrazowe pochodzące z 

Biblii 
-przygotowujesz prezentację 

o dowolnym motywie 
biblijnym 

 
Danuta Żybura- Jarosz 

 

5 

W-F 
Temat: Pompki – jak zrobić 

poprawnie w domu. 
NCB: Uczeń poprawnie 

wykonuje pompki 
Małgorzata Roszkiewicz 

Matematyka 

Temat: Obliczanie liczby, 

gdy dany jest jej procent. 

Nacobezu: 

-obliczanie liczby na 

podstawie danego jej  

procentu 

-rozwiązywanie zadań 

tekstowych 

Marzena Michalska 

Zajęcia z wychowawcą 
Temat: Ważne 

kwietniowe rocznice. 
Nacobezu: 

-potrafisz wskazać ważne 
dla Polaków rocznice        

(13 i 19 kwietnia) 
-znasz wydarzenia, które 

czcimy tego dnia 
-potrafisz wyjaśnić ich 

znaczenie  
Danuta Żybura- Jarosz 

W -F 
Temat: Rozmowa z 

uczniami na temat zadań 
do wykonania w domu. 

NCB: Rozwiązywanie 
problemów uczniów 

Małgorzata Roszkiewicz 

Matematyka 
Temat: Powtórzenie 

wiadomości z 

działu”PROCENTY” 

Nacobezu: 

-utrwalenie wiadomości 

 z procentów 

-rozwiązywanie zadań 

tekstowych z zastosowaniem 

działań na procentach 

M.Michalska 
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W-F 
Temat: Test wiedzy ogólnej 

o sporcie. 

biologia  
Temat: Powtórzenie 

materiału- Ryby 
Nacobezu: 

  Geografia 

Turystyczne atrakcje Czech i 

Słowacji 

Nacobezu: uczeń :  



NCB: Uczeń odpowiada na 
pytania w teście 

Małgorzata Roszkiewicz 
W f 

 
Temat; Omówienie  i 

interpretacja wyników 
testów K. Zuchory 

 
NCB - Uczeń potrafi 

omówić i zinterpretować 
wyniki testów 

Agnieszka Wojciechowska 

budowa ryb, środowisko 
życia, rozmnażanie i rozwój 

ryb 
Honorata Hermann-Zimna 

 

-wymienia walory przyrodnicze i 

kulturowe Czech i Słowacji 

-omawia znaczenie turystyki 

aktywnej na Słowacji 

-wymienia przykładowe obiekty z 

Listy światowego dziedzictwa 

UNESCO znajdujące się w 

Czechach i na Słowacji 

-uzasadnia, że Czechy i Słowacja to 
kraje atrakcyjne pod względem 
turystycznym 

 

Maria Wolska 
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W f 
 

Temat: Jak uniknąć 
kontuzji? 

 
NCB - uczeń zna zasady 

jakich należy przestrzegać 
aby nie doszło do kontuzji 

 
Agnieszka Wojciechowska 

 
 

   W –f 
Temat: Piramida żywieniowa  

dzieci i młodzieży 
 

NCB - uczeń zna zasady 
zdrowego odżywiania, 

potrafi przygotować prosty 
jadłospis 

 
Agnieszka Wojciechowska 

 

8 

    W –f 
Temat: Piramida  piramida 

aktywności ruchowej dzieci i 
młodzieży 

 
NCB - uczeń zna zasady  
aktywności ruchowej 

 



Agnieszka Wojciechowska 
 
 

 

 


