
Klasa 6d 

 

Drogi Uczniu. Poniżej znajdziesz informacje do wykonania samodzielnej pracy przy użyciu podręcznika, zeszytu 

przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, dodatkowych załączników, komputera, tabletu czy smartfonu 

 

*Masz na to czas do czwartku 19.03.2020r. do godz. 14:00 

1. Obejrzyj koniecznie filmiki : 

a) https://www.youtube.com/watch?v=_S9MFPvK_-g 

b) https://www.youtube.com/watch?v=PbpoXxkLUE4 

c) https://www.youtube.com/watch?v=e-foKblrBmg 

 

2. Wykonaj polecenia z zeszytem ćwiczeń: 

Ćw.  zad.1,2/37 – 38       Co było na lekcji?/40      zad.3,4/40      zad. 5,6/41      zad7,8/43                                                  

zad9, Co było na lekcji?/44 – 45  

 

– jeśli odeślesz rozwiązania (czytelne zdjęcie rozwiązania, imię i nazwisko ucznia, data)                                 

na adres: michal.kozimor@op.pl może zostać ono ocenione jako zadanie domowe 

 

*Masz na to czas do piątku 20.03.2020r. do godz. 14:00 

3. Wykonaj polecenia z podręcznikiem w zeszycie przedmiotowym: 

P  zad. 11/175   zad.12,13,14,15/176   zad.16 – 21/178 – 180  

– jeśli odeślesz rozwiązania (czytelne zdjęcie rozwiązania, imię i nazwisko ucznia, data)                                               

na adres: michal.kozimor@op.pl może zostać ono ocenione jako zadanie domowe 

 

*Masz na to czas do poniedziałku 23.03.2020r. do godz. 14:00 

4. Rozwiąż kartkówkę podsumowującą. Skorzystaj z załącznika FoxitReader.rar 

Uwaga! 

W załączniku programu-instrukcja.  

Program jest bezpieczny i bardzo przydatny do plików w formacie .pdf 

 

– jeśli odeślesz rozwiązanie na adres: michal.kozimor@op.pl może zostać ono ocenione jako aktywność 

lekcyjna 

 

*Masz na to czas do środy 25.03.2020r. do godz. 14:00 

5. Wykonaj polecenia z zeszytem ćwiczeń: 

Ćw.  Czy to już umiem? /46 – 49  

 

– jeśli odeślesz rozwiązania (czytelne zdjęcie rozwiązania, imię i nazwisko ucznia, data)                                               

na adres: michal.kozimor@op.pl może zostać ono ocenione jako zadanie domowe 
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*Masz na to czas do piątku 27.03.2020r. do godz. 14:00 

6. Wykonaj polecenia z podręcznikiem w zeszycie przedmiotowym: 

P  zad. 1 (dowolnie wybrany sposób), zad.2/182     zad.3,4,5/183    zad.7,8/184    zad.11,12/185  

 

– jeśli odeślesz rozwiązania (czytelne zdjęcie rozwiązania, imię i nazwisko ucznia, data)                                               

na adres: michal.kozimor@op.pl może zostać ono ocenione jako zadanie domowe 

 

Pracuj sumiennie. Powodzenia 

 

*Uwaga rodzice! Podany termin realizacji zadań jest intuicyjny. Uczeń rozwiązuje 

te zadania, które potrafi z uwzględnieniem swojego tempa pracy. 

 

 

mailto:michal.kozimor@op.pl

