
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

18.05.2020 

 

HISTORIA 
Temat: Księstwo Warszawskie 

 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- kto i kiedy utworzył Księstwo Warszawskie 

- jaki był ustrój Księstwa Warszawskiego 

- jak Polacy zasłużyli się w wojnach prowadzonych przez Napoleona 

* przeanalizuj : 

- oś czasu 

- mapę: Księstwo Warszawskie 

* uzupełnij zeszyt ćwiczeń (sprawdzę po powrocie do szkoły) 

* sprawdź swoją wiedzę grając w 

milionerów: https://learningapps.org/watch?v=p52m3sw5n01 

* OBOWIĄZKOWO na podstawie podręcznika i notatki samodzielnie wypełnij test: Księstwo 

Warszawskie, kryjący się pod linkiem: https://quizizz.com/join?gc=0754790 

Logując się wpisz pełne imię i nazwisko. 

Ostateczny czas wykonania zadania upływa 20 maja, godzina 15 

Jeśli masz problem z internetem, zgłoś (odpowiednio wcześnie) ów fakt nauczycielowi. 

Możesz samodzielnie sprawdzić, jaką otrzymasz ocenę: 

0-29 %= niedostateczny 

30-50 % = dopuszczający 

51-74 % = dostateczny 

75- 89 % = dobry 

90-100 % = bardzo dobry 

Księstwo Warszawskie utworzone zostało w 1807 roku, na mocy traktatu w Tylży, zawartego 

pomiędzy Francją Napoleona I a Rosją Aleksandra I, z ziem polskich drugiego i trzeciego 

zaboru pruskiego. Na panującego w Księstwie wybrano króla saskiego Fryderyka Augusta. 

Jego obszar wynosił 104 tys. km kwadratowych, a liczba mieszkańców to 2,6 mln. Księstwo 

Warszawskie dzieliło się na 6 departamentów( warszawski, poznański, bydgoski, kaliski, 

łomżyński i płocki). W 1809 roku wybuchła wojna między Francją a Austrią, w której ta 

ostatnia poniosła klęskę. Na mocy pokoju wiedeńskiego ( 14.X ) Księstwo Warszawskie 

otrzymało ziemie zagarnięte przez Austrię w trzecim rozbiorze, a więc Lubelszczyznę, Kraków 

i Galicję wschodnią. 

 

https://learningapps.org/watch?v=p52m3sw5n01
https://quizizz.com/join?gc=0754790


LEKCJA WYCHOWAWCZA 

Temat: Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali – 100. rocznica urodzin 

Jana Pawła II, naszego Patrona. 

Dzisiaj zamiast lekcji języka polskiego – lekcja wychowawcza dotycząca naszego Patrona Jana 

Pawła II z okazji 100. rocznicy Jego urodzin. 

Zgodnie z umową zapraszam Was na spotkanie przez ZOOM o 12.30. 

Najpierw jednak poczytajcie o Papieżu, oglądnijcie zaproponowane materiały. 

 Obejrzyjcie film Karol Wojtyła – nasz Papież- 100 -lecie urodzin Jana Pawła II- 

biografia filmowa: 

https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s 

 Wysłuchajcie  piosenki: Nie zastąpi Ciebie nikt  

 https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns 

 Podsumujcie wiadomości o życiu Patrona -Jan Paweł II krótka historia życia: 

https://www.youtube.com/watch?v=8gYcf39_qlw 

 Uzupełnijcie wiedzę Karol Wojtyła- Jan Paweł II:  

https://www.youtube.com/watch?v=8gYcf39_qlw 

 Na koniec wydostańcie się z wirtualnego pokoju zagadek. Odnalezione w nim hasła 

zapisz na kartce i weźcie ze sobą na spotkanie z wychowawcą. 

 https://view.genial.ly/5eb2ad2ab68c5b0da426c522/interactive-image-interactive-

image?fbclid=IwAR1bQcNnqgJq33d5Y2K--

fIlbbAxoTI_A_pCVeQlnoE1yXdExo1BxAFRopk   

 Zastanówcie się: 

* Jakie cechy charakteru Papieża Polaka chciałbym posiadać i w czym mógłbym Go 

naśladować? 

* Dlaczego Karol Wojtyła jest człowiekiem świętym ? 

* Które z przesłań Wielkiego Polaka jest Ci najbliższe i dlaczego? 

Przesłania Jana Pawła II: 

"Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali" 

"Budujcie dom na skale" 

"Jeden drugiego brzemiona( ciężary) noście" 

https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s
https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns
https://www.youtube.com/watch?v=8gYcf39_qlw
https://www.youtube.com/watch?v=8gYcf39_qlw
https://view.genial.ly/5eb2ad2ab68c5b0da426c522/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR1bQcNnqgJq33d5Y2K--fIlbbAxoTI_A_pCVeQlnoE1yXdExo1BxAFRopk
https://view.genial.ly/5eb2ad2ab68c5b0da426c522/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR1bQcNnqgJq33d5Y2K--fIlbbAxoTI_A_pCVeQlnoE1yXdExo1BxAFRopk
https://view.genial.ly/5eb2ad2ab68c5b0da426c522/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR1bQcNnqgJq33d5Y2K--fIlbbAxoTI_A_pCVeQlnoE1yXdExo1BxAFRopk


"Nie zatwardzajcie serc waszych" 

"Dobrego depozytu (daru) strzeżcie" 

"Bądźcie światłem , które świeci w mrokach" 

"Budujcie Polskę wierną swym korzeniom" 

Wskazówki do młodych: 

"Wam zaś, drodzy chłopcy i dziewczęta, powtarzam: uważajcie na to co się wam proponuje. 

Jeśli zetkniecie się z anty ewangelicznymi propozycjami i wzorcami życiowymi , miejcie siłę 

powiedzieć nie. "Wypłynąć na głębię" znaczy odrzucić wszelkie negatywne propozycje(...) 

Droga młodzieży, nie lękajcie się i nie czujcie się osamotnieni! Są przy was wasze rodziny, 

wychowawcy, kapłani. Jest z wami papież." 

"Wiem, że bardzo jesteście wrażliwi na prawdę i piękno. Nie lękajcie się żyć wbrew 

obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele 

kosztuje ale wy nie możecie przegrać miłości. Nie dajcie się zniewolić. Nie dajcie się uwieść 

ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę, cenę nieuleczalnych 

często zranień lub nawet złamanego życia, własnego i cudzego." 

 

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś 

wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie 

walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można 

„zdezerterować”. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i 

„obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla 

innych.” 

Link do spotkania: 

https://us04web.zoom.us/j/79837976558?pwd=YXoySnBDZWxiMEFiL2xhNndNbXlUUT09 

Password: 2ZT32n  

 

  

https://us04web.zoom.us/j/79837976558?pwd=YXoySnBDZWxiMEFiL2xhNndNbXlUUT09


GEOGRAFIA 

Temat:   Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji – karta pracy . 

 

Wykonaj w zeszycie następującą kartę pracy  

Zróżnicowanie przyrodnicze  i gospodarcze Rosji 

1. Na podstawie mapy z atlasu zapisz sąsiadów Rosji. Kolejność dowolna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sąsiedzi Rosji: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 

9. __________________________________ 

10. _________________________________ 

11. _________________________________ 

12. _________________________________ 

13. _________________________________ 



2. Uzupełnij schemat. Zapisz cechy środowiska przyrodniczego Rosji. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. Na podstawie mapy gospodarczej Rosji ze s. 164 podręcznika wybierz jeden okręg 

przemysłowy, który znajduje się w europejskiej części kraju, oraz jeden, który znajduje się 

w części azjatyckiej. Następnie uzupełnij tabelę. 

 

Informacja 
Wybrany okręg przemysłowy  

w części europejskiej 

Wybrany okręg przemysłowy  

w części azjatyckiej 

Nazwa okręgu   

Główne miasta   

Wydobywane 

surowce mineralne 
  

Wytwarzane 

produkty 
  

 

 

 

CECHY 
ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

ROSJI 

 

 

 

 

 



4. Wypisz przyczyny nałożenia sankcji na Rosję i skutki tych sankcji dla rosyjskiej gospodarki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NIE ODSYŁAJ WYKONANYCH ZADAŃ 
 
 
 

POPRAWA KARTKÓWKI O SSAKACH  
 

Osoby, które chcą poprawić ocenę z testu o ssakach poniżej udostępniam  link 
 
Link jest aktywny dzisiaj, czyli 18.05.2020 do godziny 1800 
 
 
https://quizizz.com/join?gc=9389327 
 

 

SANKCJE GOSPODARCZE NAŁOŻONE NA ROSJĘ 

Przyczyny: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Skutki: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

https://quizizz.com/join?gc=9389327

