
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

24.04.2020 

INFORMATYKA 

Temat: Zdjęć cięcie-gięcie. Elementy retuszu i fotomontażu zdjęć – cd. 

 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 108-116. 

Wykonaj zadanie 1, 2, 3: Oko w oko z monitorem str. 117. Termin oddania 29.04.2020r. 

GIMP jest programem darmowym. Jeżeli nie masz programu GIMP możesz go pobrać klikając 
TUTAJ (Obsługiwany system operacyjny: Windows 7 lub nowszy. Ten link pobiera oficjalny 
instalator GIMP dla systemu Windows (~ 200 MB). Instalator zawiera 32-bitowe i 64-bitowe 
wersje GIMP i automatycznie użyje odpowiedniej). 

Krótko o GIMP-ie. 

GIMP to darmowa aplikacja, którą z powodzeniem można wykorzystywać zarówno do 

zaawansowanej obróbki fotografii jak i do tworzenia grafik na potrzeby Internetu.  

Podobnie jak Photoshop, również GIMP został wyposażony w szereg narzędzi (pędzel, 

zaznaczenie, gumka, wypełnienie, różdżka, powiększenie, klonowanie, wystawianie tekstu, 

rozmazanie, ołówek, skalowanie, lasso itp.) pozwalających wykonać elementarne  operacje 

na grafice. 

Praca w GIMP-ie odbywa się na warstwach i kanałach, co pozwala na niedestruktywną 
(nieniszczącą) edycję zdjęć i wygodne projektowanie grafiki. Kształty można modyfikować 
poprzez skalowanie, obracanie, obracanie i pochylanie. 

GIMP w pełni obsługuje kanał alfa obrazu (tło przeźroczyste), a lista obsługiwanych przez 
niego formatów plików jest naprawdę długa. Znajdziemy na niej najpopularniejsze, jak JPEG, 
BMP, PNG, XPM, TIFF, GIF, różne formaty ikon, jest w stanie również lepiej lub gorzej 
otwierać pliki zapisane w Photoshopie (PSD). 

Stworzone prace prześlij na poniższy adres. 

Może cię zainteresuje: 

 Gimp - Kurs 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 6 informatyka Zdjęć cięcie-gięcie 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

https://download.gimp.org/mirror/pub/gimp/v2.10/windows/gimp-2.10.18-setup-2.exe
https://www.youtube.com/watch?v=mM1ck8dDpUU&list=PLgEXMBTVUfOrZrsXgp1e_H-LIObbxYnYT
mailto:szkola1rudnik@gmail.com


JĘZYK ANGIELSKI 

 

Temat: Revision Unit 6- powtórzenie wiadomości.  

Strona 85 

Zadanie 1- napisz 9 nazw sklepów widocznych na obrazkach. 

Zadanie 2- uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami.  

Zadanie 3- napisz odpowiednie formy twierdzące, przeczące i pytające „going to” , aby 

uzupełnić dialog. Możesz odsłuchać i sprawdzić. 

Zadanie 4- uzupełnij zdania formą will + czasownik z ramki. 

Zadanie 5- połącz zdania 1-4 z obietnicami a-d.  

Zadania proszę odesłać do wtorku tj. 28.04. (zadania na ocenę) Good luck!  

 

MUZYKA 

Temat: Warsztat muzyczny. 

Kochani, w ramach warsztatu muzycznego mam dla Was zadania praktyczne – na ocenę! 

Wybieracie jedno z podanych poniżej. 

Zadanie na ocenę: ( jedno – do wyboru) 

 Wykonaj z dostępnych w domu materiałów instrument dęty – np. fletnia Pana ( 

instrukcja – strona 153). 

 Zaśpiewaj piosenkę: Orkiestry dęte – Nagraj filmik jak śpiewasz, następnie nagranie 

prześlij na maila lub na prywatną wiadomość na Messengerze (słowa – str. 137) 

 https://www.youtube.com/watch?v=aif3lcGvcr4  

https://www.youtube.com/watch?v=Zij3Q8Mj3Lg&t=36s 

 Zagraj piosenkę na flecie 

Nuty: (dla ułatwienia – podpisane) 

https://www.youtube.com/watch?v=aif3lcGvcr4
https://www.youtube.com/watch?v=Zij3Q8Mj3Lg&t=36s


 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OFka4EhS4xI – filmik, na którym widać, jak Pani 

gra na flecie 

Dodatkowa podpowiedź: 

Poniżej rozpisuję, ile zatkanych dziurek na flecie ma każdy dźwięk.  

Pamiętaj: c – 7, d- 6, e-5, f -4, g- 3, a – 2  (W nutach rozpisana jest każda nuta) 

Jeśli powyższe pomoce nie są wystarczające i nie radzisz sobie w nauce gry, a chcesz 

się tej piosenki nauczyć – napisz – pomogę.  

Dla zabawy możesz też zagrać sobie tą piosenkę na wirtualnym pianinie: 

https://www.musicca.com/pl/pianino  

Zadania na ocenę możesz wysłać do dnia 30.04.2020. Powodzenia  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OFka4EhS4xI
https://www.musicca.com/pl/pianino

