
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

27.05.2020 

TECHNIKA 

Temat: Elektronika dla początkujących – Jak dobrać rezystor do diody? 
 
Notatka 

1. Półprzewodnik - to materiał wykazujący w określonych warunkach własności 

izolatora (ciała nie przewodzącego elektryczności) a w innych - właściwości 

przewodnika prądu. 

2. Podstawowe półprzewodniki:  

a. Si - krzem  

b. GaAs - arsenek galu  

c. SiC - węglik krzemu  

d. GaN - azotek galu  

e. C - diament 

3. Podstawowe elementy półprzewodnikowe w elektronice: 

a. diody  

b. tranzystory  

c. tyrystory 

 

 

Zapoznaj się ze stroną: http://robotykadlapoczatkujacych.pl/lekcja-4-jak-dobrac-rezystor-do-

diody/ 

 

Nic nie odsyłacie. 

 

BIOLOGIA 

Temat: Podsumowanie wiadomości  - „Kręgowce  stałocieplne” c.d. 

 

Utrwalisz informacje na temat ptaków i ssaków  

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1HPuhFcq  

https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D18sT1ZyF  

http://robotykadlapoczatkujacych.pl/lekcja-4-jak-dobrac-rezystor-do-diody/
http://robotykadlapoczatkujacych.pl/lekcja-4-jak-dobrac-rezystor-do-diody/
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1HPuhFcq
https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D18sT1ZyF


Dla osób, które chcą dodatkowo sprawdzić swoja wiedzę …. 

https://learningapps.org/4581318  

https://learningapps.org/5234026  

https://learningapps.org/864923  

 

Zadanie domowe  

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 118 oraz 119 

Nie odsyłaj wykonanych zadań  

 

KÓŁKO JĘZYKA POLSKIEGO 

Temat: Co wiem o teatrze? 

Na dzisiejszym kółku teatralnym sprawdzicie swoje wiadomości na temat teatru i spektaklów 

teatralnych polecanych online. 

Wejdźcie przez podany link, wpiszcie swoje imię i nazwisko (nie inicjały, nie przezwiska itp.) 

Termin wykonania zadania – do 3 czerwca godz. 15.00. Postarajcie się jednak wykonać test 

jak najszybciej. To zadanie nie będzie oceniane, ale jest obowiązkowe. 

https://quizizz.com/join?gc=8391072 

Zadanie do odesłania dla chętnych: 

Napisz kilkunastozdaniową wypowiedź, w której wyjaśnisz, jak rozumiesz słowa Williama 

Shakespeare’a:  Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają. 

Zadanie  wyślij  do 3 czerwca – ocena tej pracy będzie wliczona do ocen z języka polskiego. 

 

 

PLASTYKA 

Kochani, zbliża się czas wakacji,  więc dzisiejszy temat pracy – Wymarzone wakacje.  

Pracę wykonujecie farbami plakatowymi – format A3 – blok techniczny. 

Poniżej podaje linki - inspiracje. Możecie wykonać  też zupełnie inną pracę, według własnego 

pomysłu.  

https://www.youtube.com/watch?v=1MMDPUTv4xc 

https://learningapps.org/4581318
https://learningapps.org/5234026
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https://quizizz.com/join?gc=8391072
https://www.youtube.com/watch?v=1MMDPUTv4xc


https://www.youtube.com/watch?v=9I11BqNHnS4 

https://www.youtube.com/watch?v=jzHY6TESR3E 

https://www.youtube.com/watch?v=0cUFI7TgwLA 

https://www.youtube.com/watch?v=J-9Bt70K_tE 

https://www.youtube.com/watch?v=AFa1sBN8imY 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3AThpA9qsDc  

https://www.youtube.com/watch?v=u8fi7j-NTj0 

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

Termin odesłania pracy: 9 czerwca 
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