
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

22.04.2020 

TECHNIKA 

Temat: ABC współczesnej techniki - podsumowanie. 

Wykonaj zadania w zeszycie. (Zrób zdjęcie i wyślij na maila) 

1. Dobierz rysunki symboli elektronicznych do nazw podanych poniżej. 

rezystor, kondensator, cewka, dioda 

    

 
……………………………… 

 
……………………………… 

 
……………………………… 

 
……………………………… 

2. Określ, które z poniższych zdań A-E są prawdziwe, a które fałszywe. 

Lp. Zdanie Prawda Fałsz 

A. 
Elektronika to dziedzina, która umożliwia przesyłanie prądu za 
pomocą elementów elektronicznych. 

  

B. 
Elementy elektroniczne bierne to m.in. rezystor, tranzystor i 
diody. 

  

C. 
Podczas sterowania dronem wolno latać nim tylko na 
otwartych przestrzeniach, nad drogami i budynkami. 

  

D. 
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego ma związek z 
postępem technicznym. 

  

E. 
Terroryzm to użycie przemocy wyłącznie wobec dużych grup 
obywateli swojego lub obcego państwa. 

  

3. Podaj przykłady osiągnięć technicznych, dzięki którym człowiekowi żyje się lepiej: 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 6 technika 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

PLASTYKA 

Kontynuacja tematu – nic nowego. Kończymy prace i wysyłamy na maila.  

Proszę o wysyłanie w terminie. 

Przypominam zadanie plastyczne (temat do wyboru) 

Narysuj:  

1. Dom swoich marzeń 

2. Ogród swoich marzeń 

Technika wykonania pracy: dowolna – format A3  

Temat  przeznaczony na dwie lekcje. Wykonaną pracę wyślij do dnia: 24.04.2020. 

 

BIOLOGIA 

Temat: Ogólna charakterystyka ssaków: 

 

 

Nauczysz się: 

 wymieniać cechy budowy ssaków; 
 rozpoznawać wybrane ssaki żyjące w Polsce, 
 charakteryzować rozmnażanie i rozwój ssaków, 

mailto:szkola1rudnik@gmail.com


 omawiać związek między budową skóry ssaków a pełnioną przez nią funkcją. 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 131-135 

Oraz informacja zawartą pod poniższym linkiem 

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

Notatka 

Ssaki to stałocieplne kręgowce, które żyją na wszystkich kontynentach i zamieszkują prawie 

wszystkie typy środowisk. Ciało ssaków pokryte jest skórą, z której wyrastają włosy. W skórze 

znajdują się komórki wydzielające łój, pot i mleko. Prawie wszystkie ssaki to zwierzęta 

żyworodne o zapłodnieniu wewnętrznym. W czasie ciąży u większości samic rozwija się 

łożysko. Składanie jaj u ssaków jest zjawiskiem wyjątkowym. Do ssaków jajorodnych należą 

dziobaki. Zamieszkują one rzeki, stawy i jeziora Australii. Samica dziobaka składa od 1do 3 jaj, 

które wysiaduje. Młode dziobaki odżywiają się mlekiem matki przez 3 lub 4 miesiące. 

 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 106 oraz 108 

NIE ODSYŁAJ WYKONANYCH ZADAŃ 

 

 

 

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

