
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 

 

8. 06. 2020. (poniedziałek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 8.06.2020  matematyka Temat: Dodawanie liczb wymiernych. 

Cel lekcji: Uczeń oblicza sumy liczb, w 

których występują jednocześnie dodanie i 

ujemne ułamki zwykłe i dziesiętne. 

1. Analiza przykładu 1 – strona 252 

podręcznik. 

2. Rozwiązujemy zadania z 

podręcznika – strona 253. 

Analiza zadań od 8:00. 

20 minut 

2 8.06.2020 historia     Temat: Podsumowanie wiadomości o 

rewolucji francuskiej i okresie 

napoleońskim 

              Cel: powtórzenie, poszerzenie i 

usystematyzowanie wiedzy zdobytej na 

ostatnich 

                     lekcjach poświęconych historii 

powszechnej od 1789 do 1815 r. 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z 
podręcznikiem - przeczytać 
ćwiczenia powtórzeniowe na s. 
214 
2. Obejrzeć ilustracje i schematy 
oraz przeczytać ich opisy od s. 184 
do s.213 
     jako ćwiczenie powtórzeniowe 
3. W zeszycie zapisać odpowiedzi 
na pytanie 3, 4 i 6 ze s. 214 
4. Obejrzeć w podręczniku mapy 
na s. 196, 201 i 209 
Wyszukać zmiany granic państw 
europejskich od końca XVIII w. do 
r. 1815 (obrady kongresu 
wiedeńskiego) 

 (zadanie wykonać ustnie) 
5. Przeczytać poniższe informacje i 

zastanowić się czy te wydarzenia 

były sukcesem, czy klęską 

Napoleona i dlaczego? 

 

- obalenie władzy Dyrektoriatu we 

Francji w 1799 r. i początek 

konsulatu 

- bitwa pod Waterloo 18 VI 1815 r. 

- wyprawa Wielkiej Armii na Rosję 

w 1812 r. 

- koronacja Napoleona na cesarza 

Francuzów w 1804 r. 

- utworzenie księstwa 

Warszawskiego po zawarciu pokoju 

w Tylży w 1807 r. 

- bitwa pod Jeną i Auerstädt w 1806 

r. 

- bitwa pod Lipskiem w 1813 r. 

- ogłoszenie kodeksu cywilnego we 

Francji w 1804 r. 

              6. Powyższe wydarzenia ułożyć 

 



chronologicznie 

3. 8.06.2020 j. polski Temat: O każdej okoliczności – okolicznik. 

a. Przypominamy sobie, co to jest 

okolicznik. 

b. Wykonujemy zadania z  

https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-

okolicznosci---

okolicznik/D1GTsuQQe 
c. Wszystkie wątpliwości konsultujemy 

z nauczycielem. 

 

 

4. 8.06.2020 Wych. fizyczne Zasady udzielania  pierwszej pomocy 
przedmedycznej 
 
 Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmiki 
dotyczące udzielania pierwszej pomocy  w 
stanach zagrożenia życia oraz w nagłych 
wypadkach 

  
https://www.youtube.com/watch?v=lzfhhhykJ_
Y&list=PLdCqGzEgrBf2-GRYcgkL6zzcN69fpkZxW 
 

 

5. 8.06.2020 j. angielski Temat: Check yourself – unit 7. 

Cele lekcji: ćwiczenia powtórzeniowe. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz.11.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Zeszyt ćwiczeń str.66,67. 

15 minut 

6.     

7.     

8.     
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