
Klasa VI

Język polski
W zeszytach przedmiotowych należy opracować niżej podane zagadnienia:
1. Bolesław Prus Katarynka - streszczenie fabuły noweli oraz informacje o  czasie i 
miejscu akcji, charakterystyce bohaterów, typie narracji i narratora; ponadto; wymienić cechy 
charakterystyczne noweli.
→dla chętnych (na dodatkową ocenę):  Napisanie artykułu o wolontariacie.
2. Spotkanie z filozofią - wyjaśnienie terminów: filozofia, egzystencja, wyjaśnienie jak i 
gdzie narodziła się filozofia, wymienienie kilku znanych filozofów, zredagowanie krótkiej 
notatki o wybranym filozofie (około 10 zdań).
3. Przymiotnik -  podstawowe informacje o tej części mowy - odmiana przez przypadki, 
zasady tworzenia przymiotników od rzeczowników oraz wykonanie poniższych ćwiczeń:
Ćwiczenie 1
Odmień przez przypadki, w liczbie pojedynczej i mnogiej wyrażenie: żółty szalik
Ćwiczenie 2
Utwórz od podanych rzeczowników – przymiotniki: dobroć, obuwie, zieleń, banan, meble, 
błękit, czerwień

Język angielski
Czas przeszły Past Continuous – budowa i użycie; while
Słownictwo – Computers (speakers, printer/scanner, headphones, microphone, webcam, 
screen, USB-port, CD-ROM/DVD-drive, keyboard, memory stick, mouse)

Historia 

Referat nt. społeczeństwa francuskiego w XVIII wieku oraz drugi referat: wyjaśnij w jaki 
sposób Napoleon Bonaparte przejął władzę we Francji. 

Muzyka
Naucz się na pamięć tekstu piosenki Czesława Niemena - Sen o Warszawie.

Plastyka
Narysuj akwarium a w nim dużo małych, albo mniej dużych, kolorowych ryb (pamiętaj, że 
ryby poza ogonem posiadają płetwy brzuszne i grzbietową). Wypełnij akwarium roślinkami, 
kamykami, bąbelkami. Pamiętaj o wodzie!

Technika 
Znajdź w Internecie stronę z testami na Kartę Rowerową. Spróbuj zdać egzamin. Próbuj do 
skutku!

Matematyka
Ćwiczyć działania liczbach:
- dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich
- pisemne mnożenie i dzielenie
- kolejność wykonywania działań
- obliczanie pól czworokątów



Geografia 

Biologia 
1. Owady – stawonogi zdolne do lotu.
- Środowisko i tryb życia owadów;
- Wspólne cechy budowy zewnętrznej owadów;
- Przystosowania owadów do życia w różnych środowiskach;
- Wymień przedstawicieli owadów;
- Znaczenie owadów w przyrodzie i dla człowieka. 
2. Pajęczaki – stawonogi, które mają cztery pary odnóży.
- Środowisko oraz tryb życia pajęczaków;
- Charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej pajęczaków;
- Wymień przedstawicieli pajęczaków;
- Znaczenie pajęczaków w przyrodzie i dla człowieka.

Informatyka
- co to jest pamięć RAM,
- co to jest pamięć operacyjna,
- co jest umieszczone na płycie głównej,
- jaka jest pełna nazwa komputera,
- jaka jest najmniejsza jednostka pamięci komputera,
- co to jest pamięć ROM,



- czym jest Internet,
- co to jest witryna internetowa,
- wymień urządzenia wejściowe i opisz budowę jednego z nich.

Wychowanie fizyczne
Każdy uczeń wybiera sobie jeden temat i pisze wypracowanie minimum na 2 strony A4
1. Mój największy autorytet sportowy, co mnie w nim aspiruje i dlaczego akurat on?
2. Wychowanie Fizyczne i zdrowa dieta jaki wpływ mają na nasz organizm?
3. Moje największe marzenie sportowe?


