
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

4.05.2020 

HISTORIA 

Temat: Upadek Napoleona 

Upadek Napoleona nastąpił w wyniku klęski, jakiej doznał w wojnie z Rosją w 1812 roku. 

Skutki tej wojny sięgnęły bardzo głęboko, jej następstwa boleśnie dotknęły fundamenty 

cesarstwa, tak że nie było już ono w stanie odzyskać równowagi i odbudować dawnej potęgi. 

Rosja była początkiem końca imperium Napoleona w Europie. 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- jaki był przebieg wyprawy Napoleona na Rosję 

- dlaczego Wielka Armia Napoleona poniosła w Rosji klęskę 

- jak doszło do upadku cesarza Francuzów 

* przeanalizuj: 

- mapę:Wyprawa Napoleona na Rosję 

- treść fragmentu panoramy Berezyna- Palenie sztandarów Wojciecha Kossaka 

- przyczyny i skutki wojny z Rosją 

* obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=rrXO07z7xJ8 

* uzupełnij zeszyt ćwiczeń (sprawdzę po powrocie do szkoły) 

* dla zainteresowanych: obejrzyj 

prezentację: https://notatkizlekcji.pl/historia/upadek_napoleona.html 

 

* OBOWIĄZKOWO wypełnij test: Upadek Napoleona, kryjący się pod linkiem. Logując się 

wpisz pełne imię i nazwisko https://quizizz.com/join?gc=690165 Ostateczny czas wykonania 

zadania upływa 8 maja, godzina 15. Powodzenia :) 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Gdzie mieści się wyobraźnia? 

Dziś spotkanie z poezją – tym razem z wierszem „Pudełko zwane wyobraźnią” Zbigniewa 

Herberta, współczesnego, choć już nieżyjącego poety i pisarza. 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Wysłuchajcie wiersza, równocześnie czytając go – podręcznik str. 219 

https://voca.ro/gavOC3VR4MA 

3.Wykonajcie w zeszycie zad. 3 str. 220 

4. Przeczytajcie  „Nową wiadomość” – str. 220. Posłuchajcie uzupełnienia tych wiadomości. 

https://voca.ro/1Ze9ogiJGXW 

https://www.youtube.com/watch?v=rrXO07z7xJ8
https://notatkizlekcji.pl/historia/upadek_napoleona.html
https://quizizz.com/join?gc=690165
https://voca.ro/gavOC3VR4MA
https://voca.ro/1Ze9ogiJGXW


5. Wykonajcie w zeszycie zad. 4, 9, 10 i 12 – zdjęcie wykonanych poleceń przyślijcie do 7 

maja. Proszę o samodzielność w wykonywaniu zadań. 

 

GEOGRAFIA 

Temat:  Współczesne problemy Ukrainy  

Nauczysz się 

 omawiać rozmieszczenie i cechy ukraińskiej ludności; 
 wymieniać główne gałęzie ukraińskiej gospodarki. 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 153-157 oraz z informacją pod linkiem 

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-ukrainy/DwjEFkDVS  

Na Ukrainie mieszka obecnie około 45 mln osób, a zatem nieco więcej niż w Polsce. Jednak 
liczba ludności naszych wschodnich sąsiadów od lat systematycznie zmniejsza się – po 
uzyskaniu niepodległości w 1991 roku Ukraina liczyła ponad 52 mln mieszkańców. Ten 
spadek liczby ludności spowodowany jest głównie niestabilną sytuacją ekonomiczną i słabym 
rozwojem gospodarczym państwa. Niepewna przyszłość zniechęca ludzi młodych do 
zakładania rodzin i decydowania się na potomstwo, a często też zmusza ich do emigracji. 
Ponadto Ukraińcy przeciętnie żyją znacznie krócej (68 lat) niż inni Europejczycy, co skutkuje 
większą liczbą zgonów. Wszystko to składa się na duży ujemny przyrost naturalny i tym 
samym ujemny przyrost rzeczywisty – saldo migracji zewnętrznych waha się w okolicach 0. 

2/3 ludności Ukrainy mieszka w miastach i są to przeważnie miasta duże. W kraju jest aż pięć 
aglomeracji liczących ponad 1 mln mieszkańców – Kijów (2,4 mln), Charków (1,4 mln) oraz 
Dniepropietrowsk, Odessa i Donieck (po około 1 mln). W Zagłębiu Donieckim, zwanym też 
Donbasem, stosunkowo blisko siebie znajduje się kilkadziesiąt miast o różnej wielkości, które 
tworzą gęsto zaludniony obszar liczący około 5 mln mieszkańców. 

 

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-ukrainy/DwjEFkDVS


Gęstość zaludnienia i główne aglomeracje miejskie na Ukrainie 

Średnia gęstość zaludnienia na Ukrainie wynosi tylko 75 osób na 1 km kwadratowy  

Ponad 80% mieszkańców kraju deklaruje narodowość ukraińską. Około 17% uważa się za 
Rosjan – mieszkają oni głównie na Krymie oraz na wschodzie w obwodach donieckim 
i ługańskim. 

 Każda z pozostałych mniejszości narodowych – Polacy, Białorusini, Mołdawianie i inni – 
stanowi mniej niż 1% ogólnej liczby ludności Ukrainy. Jednak w liczbach bezwzględnych są to 
niemałe wartości, np. Polaków jest około 150 tys. Mieszkają oni głównie w trzech obwodach 
– lwowskim, tarnopolskim i iwano-frankowskim (stanisławowskim). 

Ukraina to kraj rolniczo-przemysłowy. Występowanie urodzajnych czarnoziemów na wielkich 

obszarach wręcz wymusiło ich zagospodarowanie pod uprawy. Uzyskuje się duże zbiory, 

które sprzedawane są za granicę – Ukraina jest dziś znaczącym eksporterem pszenicy, 

kukurydzy i słonecznika. Ponadto uprawia się tam buraki cukrowe, jęczmień i inne zboża, 

a także warzywa i owoce. Na południu kraju występuje najcieplejszy klimat, który pozwala 

rosnąć m.in. winorośli, a nawet owocom cytrusowym. 

Hodowla zwierząt na Ukrainie też jest silnie rozwinięta. Dominuje trzoda chlewna, bydło 

i drób, wśród którego duże znaczenie eksportowe mają kaczki. 

 

Ukraiński przemysł rozwinął się na bazie surowców mineralnych. W Zagłębiu Donieckim 
eksploatowany jest węgiel kamienny (dawniej też brunatny), a w rejonie Krzywego Rogu – 
rudy żelaza. W wydobyciu tych dwóch surowców Ukraina zalicza się do światowej czołówki. 
Ponadto pozyskiwane są rudy manganu i uranu oraz niewielkie ilości ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Ukraina, podobnie jak Polska, uzależniona jest od dostaw rosyjskiej ropy i gazu. 

W przemyśle przetwórczym Ukrainy obecnie najlepiej rozwinięta jest branża spożywcza, 
która wykorzystuje wielką produkcję rolną. Dawniej wyraźnie dominował przemysł ciężki – 
elektromaszynowy (w tym samochodowy i AGD), chemiczny, energetyczny. Jednak po 
uzyskaniu niepodległości Ukraina nie poszła ścieżką szybkich zmian w gospodarce, co do dziś 
skutkuje znacznym opóźnieniem w rozwoju kraju. Przede wszystkim nie sprywatyzowano 
wielu zakładów przemysłowych, które pozostają w państwowych rękach i często działają 



w oparciu o przestarzałe technologie. W związku z tym nie mogą one konkurować na rynkach 
zagranicznych, a państwo musi do nich dopłacać. Produkcja przemysłowa znajduje zbyt 
niemal wyłącznie na rynku krajowym. Eksport ukraińskich towarów przetworzonych jest 
znikomy. Ważnym działem ukraińskiego przemysłu pozostaje energetyka. W kraju działa 
m.in. kilka elektrowni atomowych wytwarzających blisko połowę całej produkcji energii 
elektrycznej. Spore znaczenie mają też duże elektrownie wodne znajdujące się przy 
sztucznych zbiornikach wodnych na Dnieprze. 

 

Zadanie domowe 

WYKONAJ ZADANIA W ZESZYCIE ĆWICZEŃ STR. 93 i 94 

NIE ODSYŁAJ WYKONANYCH ZADAŃ 

ALE…. 

 

  Dołącz się do gry jako uczeń na stronie  
 
 https://quizizz.com/join?gc=287885  
   
Pamiętaj zaloguj się swoimi danymi   ( imieniem i nazwiskiem).  

Jest to  Wasza kartkówka.  

Termin wykonania – piątek - 08.05 do godziny 18.00.   

        Życzę powodzenia  

 

 

https://quizizz.com/join?gc=287885

