
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

26.05.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

Temat: Revision Unit 7- powtórzenie. 

Strona 99 

Zadanie 1- połącz zdania z osobami (na podstawie obrazka). 

Zadanie 2- uzupełnij zdania wyrazami z ramki (na podstawie obrazka). 

Zadanie 3- uzupełnij zdania formami czasu Present Perfect. 

Zadanie 4- napisz pytania w czasie Present Perfect używając słowa ever- kiedykolwiek.  

Proszę wykonać zadania również na interaktywnej stronie dla ucznia: 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit7/?cc=pl&selLanguage=pl 

zadania 1,2,3,4 proszę odesłać do dnia 28.05.2020.  

 
 

MATEMATYKA 

Temat:  Upraszczanie wyrażeń algebraicznych - powtórzenie i utrwalenie wiadomości 

i umiejętności (str.188 – podręcznik).  Część II 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń: 

zad. 8,9 ze str. 94 

zad. 10,11,12 ze str. 95 

zad. 13 ze str. 95 (dla uczniów chętnych) 

Proszę przygotować się na krótki sprawdzian z powtórzonych tematów. W czwartek 

udostępnię wybrane zadania  w „Matlandii”. 

 
  

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit7/?cc=pl&selLanguage=pl


RELIGIA 

https://view.genial.ly/5ec182ac8e243b0d5a337342/presentation-ksiega-inna-niz-
wszystkie?fbclid=IwAR3LiZN9tHkbShUte4Oswln0jHV76gNuLxeWarVZ6Dat1f3N-7FAvsWPJBA 

1. Co to jest Pismo świete 
2 ile liczy ksiąg 
3. List św. Piotra jest w Starym czy w Nowym testamencie 

 
JĘZYK POLSKI 

 

Temat: Za co powinniśmy kochać i szanować rodziców? 

 

Rodzina, jak podaje Wikipedia, to  grupa osób powiązanych ze sobą poprzez 

pokrewieństwo, powinowactwo lub wspólne zamieszkiwanie. Rodzina, zdaniem socjologów i 

według najprostszych jej definicji, to „najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której 

opiera się całe społeczeństwo”. 

Doskonale wiecie, że to właśnie rodzice są pierwszymi osobami, które kształtują Wasz 

charakter, wpajają Wam normy, zasady postępowania, uczą rozróżniania dobra od zła oraz 

poznawania świata. Są zatem Waszymi pierwszymi nauczycielami, przewodnikami i 

przyjaciółmi. Z biegiem czasu, gdy wchodzicie w okres dorastania, zaczynacie coraz więcej 

żądać od rodziców, domagacie się praw, często nie zgadzacie się z rodzicielskimi nakazami 

czy zakazami. Młodemu człowiekowi, nastolatkowi trudno jest czasami zrozumieć, że 

postawa rodziców nie jest skierowana przeciwko dziecku, ale wynika z troski o jego dobro.  

W dzisiejszym zabieganym świecie często rodzice zajęci są obowiązkami zawodowymi i nie 

zawsze mogą poświęcić Wam tyle czasu, ile byście chcieli. Tak rodzą się konflikty. Warto jak 

najczęściej rozmawiać z rodzicami, by nie zatracić silnej więzi. Dobre, oparte na miłości, 

szacunku i życzliwości relacje w rodzinie są dla nas oparciem w trudniejszych momentach 

życia. 

Oglądnijcie film nr 1 https://www.youtube.com/watch?v=bLM_PzwOvkQ 

Oglądnijcie film nr 2 https://www.youtube.com/watch?v=ytx1yiWhHBQ 

Odpowiedzcie sobie na pytania: 

 Co zmieniło się w Waszym postrzeganiu rodziców? 

 Co teraz czujecie? 

 Za co szanujecie swoich rodziców? 

 Jakie wartości rodzice przekazują Wam na co dzień? 

 W jaki sposób rodzice okazują Wam miłość i szacunek na co dzień? 

 W jaki sposób możecie odwdzięczyć się im za opiekę? 

 Czy zgadzacie się z ostatnim napisem z filmu: Jednym z najlepszych darów w twoim 

życiu jest czas, który dajesz rodzinie? Dlaczego to najlepszy dar? 

 

https://view.genial.ly/5ec182ac8e243b0d5a337342/presentation-ksiega-inna-niz-wszystkie?fbclid=IwAR3LiZN9tHkbShUte4Oswln0jHV76gNuLxeWarVZ6Dat1f3N-7FAvsWPJBA
https://view.genial.ly/5ec182ac8e243b0d5a337342/presentation-ksiega-inna-niz-wszystkie?fbclid=IwAR3LiZN9tHkbShUte4Oswln0jHV76gNuLxeWarVZ6Dat1f3N-7FAvsWPJBA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokrewie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powinowactwo_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_spo%C5%82eczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
https://www.youtube.com/watch?v=bLM_PzwOvkQ
https://www.youtube.com/watch?v=ytx1yiWhHBQ

