
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

11.05.2020 

 

HISTORIA 
Temat: Legiony Polskie we Włoszech 

 

W 1796 r. Jan Henryk Dąbrowski prosił o utworzenie Legionów. 

Został odesłany przez rząd francuski do Napoleona Bonaparte, który wyraził zgodę. 

W 1797 r. Dąbrowski tworzy legiony liczące ok.7 tyś żołnierzy. 

W 1797 r. powstała Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, która później została hymnem 

narodowym Polski. 

Autorem słów jest Józef Wybicki, autor melodii jest nie znany 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- kiedy powstały Legiony Polskie we Włoszech 

- jakie były losy polskich legionistów 

- kto i kiedy stworzył polski hymn narodowy 

* przeczytaj i przeanalizuj ( na podstawie umieszczonych pytań) treść tekstu 

źródłowego: Odezwa legionowa 

* uzupełnij zeszyt ćwiczeń (sprawdzę po powrocie do szkoły) 

* Praca dla tych, którzy nie mają dostępu do internetu i zgłosili ów problem 

nauczycielowi Dlaczego Legiony Polskie walczyły u boku armii francuskiej?  (termin 

nadesłania: 15.05.2020) 

* OBOWIĄZKOWO na podstawie podręcznika i notatki wypełnij test: Legiony polskie we 

Włoszech kryjący się pod linkiem. Logując się wpisz pełne imię i nazwisko 

https://quizizz.com/join?gc=322759 

Ostateczny czas wykonania zadania upływa 15 maja, godzina 15. Powodzenia :) Nie zwlekaj 

:) 

* dla zainteresowanych: 

- obejrzyj prezentację: https://notatkizlekcji.pl/historia/legiony_polskie_we_wloszech.html 

- prześledź w e-podręczniku zagadnienie stosunku Polaków do 

Napoleona: https://epodreczniki.pl/a/polacy-a-napoleon/D4MnxyXI5 

* sprawdź swoją wiedzę w grze: 

- Milionerzy: https://learningapps.org/watch?v=pgt3h1ahj17 
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JĘZYK POLSKI 

 

Temat: Biblijny początek świata. 

Rozpoczynamy nasze spotkania z kolejną lekturą obowiązkową, którą jest Biblia, a dokładniej 

– jej fragmenty. Na dzisiejszej lekcji dowiecie się: 

 Czym jest Biblia? 

 W jaki sposób powstał świat według Biblii? 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Przeczytajcie „Kilka słów o Biblii” – podręcznik, str. 238, a następnie zapoznajcie się z 

fragmentem „Stworzenie świata” – str. 238. 

3. Po przeczytaniu wykonajcie zad. 1 – podręcznik str. 240 oraz zad. 4 i 5. 

4. Jako uzupełnienie stworzenia świata przeczytajcie wiersz Joanny Kulmowej „Człowiek żeby 

patrzał” – str. 241. 

5. Przypomnijcie sobie z kl.5 mitologiczne powstanie świata. Jakie różnice dostrzegacie 

między mitologicznym a biblijnym początkiem świata? Sporządźcie krótką notatkę w 

dowolnej formie na ten temat. 

6. Odsyłam Was do e-podręczników.  

https://epodreczniki.pl/a/na-poczatku-bylo-slowo/D7kMyLt9E 

Znajdują się tam dzieła malarskie ukazujące stworzenie świata. Przeanalizujcie je, by 

dowiedzieć się, w jaki sposób Biblia inspirowała artystów. 

TYM RAZEM NICZEGO NIE ODSYŁAJCIE DO SPRAWDZENIA   
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GEOGRAFIA 

Temat:   Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji. 

 

Nauczysz się 

 określić położenie Rosji na mapie świata; 
 scharakteryzować środowisko przyrodnicze Rosji; 
 opisać rozmieszczenie i cechy rosyjskiej ludności; 
 wymienić główne gałęzie rosyjskiej gospodarki. 

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku str. 160 ( mapa)  161- 165 oraz 
informacją pod poniższym linkiem  

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-federacji-
rosyjskiej/D13bOfdoA  

Rosja- leży na dwóch kontynentach – w Europie i Azji. Powierzchnia kraju wynosi ponad 

17 mln km2, czyli więcej niż cała Europa (10,5 mln km2). Na nasz kontynent przypada „tylko” 

4,3 mln km2 obszaru Federacji Rosyjskiej, który i tak zajmuje prawie całą Europę Wschodnią. 

Azjatycka część Rosji obejmuje głównie tereny położone na wschód od gór Ural, które 

nazywane są Syberią. Ponadto do Azji zalicza się obszar między Morzem Czarnym 

a Kaspijskim, zwany Przedkaukaziem. 

Rosja leży w całości na półkuli północnej i w zdecydowanej większości na półkuli wschodniej; 

na półkuli zachodniej znajduje się tylko Płw. Czukocki i część Wyspy Wrangla. Wybrzeża kraju 

oblewają wody aż trzech Oceanów – Arktycznego na północy, Spokojnego na wschodzie 

i Atlantyckiego na zachodzie (Morze Bałtyckie). 

Rosja graniczy z trzynastoma krajami, z których większość znajduje się w Europie. W Azji 

Rosja ma granice lądowe tylko z pięcioma państwami – Chinami, Mongolią, Kazachstanem, 

Gruzją i Azerbejdżanem. 
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W części europejskiej i na zachodzie Azji dominują wielkie Niziny – Wschodnioeuropejska 

i Zachodniosyberyjska. Nad Morzem Kaspijskim znajduje się Nizina Nadkaspijska, która jest 

największym na świecie obszarem depresyjnym; do Rosji należy około 1/3 tej niziny, a reszta 

do Kazachstanu. Na północy Azji, nad Oceanem Arktycznym położone są mniejsze Niziny – 

Północnosyberyjska, Jakucko-Indygirska, Kołymska. 

Wyżyny zajmują środkową część azjatyckiej części Rosji i stąd nazwa wielkiego regionu 

geograficznego – Wyżyna Środkowosyberyjska. 

Na pozostałych obszarach kraju występują liczne łańcuchy górskie o różnych wysokościach. 
Najwyższym z nich jest, leżący na granicy z Gruzją, Kaukaz ze szczytem Elbrus 
(5633 m n.p.m.). Nieco niższe wysokości (4506 m n.p.m.) osiągają góry Ałtaj na pograniczu 
kazachsko-chińsko-mongolskim. Wyższy jest za to wulkan Kluczewska Sopka (4750 m n.p.m.) 
na Kamczatce, który to półwysep wraz z Wyspami Kurylskimi zalicza się do tzw. Ognistego 
Pierścienia Pacyfiku. 

Gospodarka Federacji Rosyjskiej zalicza się do światowej czołówki, choć nie do tej ścisłej, do 
której należą Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia i Niemcy. Wartość rosyjskiego Produktu 
Krajowego Brutto jest na przykład 10-krotnie mniejsza od wartości PKB dla USA i 2-krotnie 
mniejsza od wartości dla Niemiec. Natomiast w porównaniu z Polską rosyjski PKB jest 
3-krotnie większy. 
Podstawą rosyjskiej gospodarki jest wydobycie i eksport surowców mineralnych. Rosja na 
swoim wielkim terytorium posiada złoża praktycznie wszystkich najważniejszych bogactw 
mineralnych. Największe znaczenie dla gospodarki mają surowce energetyczne (ropa 
naftowa, gaz ziemny, węgle, uran) i rudy metali (m.in. żelaza, miedzi, niklu, chromu). 
Ponadto ważne są też metale i kamienie szlachetne (złoto, srebro, platyna, diamenty) oraz 
surowce chemiczne (fosforyty, sole potasowe, baryt). Bogactwa te rozrzucone są po całym 
kraju, a najważniejsze obszary wydobycia to: 

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-federacji-rosyjskiej/D13bOfdoA#D13bOfdoA_pl_main_concept_1
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 Półwysep Kolski – rudy metali i fosforyty; 
 Zagłębie Podmoskiewskie – węgiel brunatny; 
 rejon Kurska – rudy żelaza; 
 Przedkaukazie – ropa naftowa i gaz ziemny; 
 góry Ural – rudy metali, węgle, ropa, gaz; 
 Nizina Zachodniosyberyjska – ropa naftowa i gaz ziemny; 
 rejon Nowosybirska i Zagłębie Kuźnieckie – węgle i rudy metali; 
 tajga syberyjska – metale i kamienie szlachetne, węgiel kamienny. 

 

Notatka 

Rosja – to największy kraj na świecie. Tylko ¼ znajduje się na terytorium Europy , reszta 

położona jest w Azji. Na terytorium Rosji przeważają nizinny, panuje tu klimat głównie 

umiarkowany kontynentalny oraz okołobiegunowy. Bardzo dużą część tego kraju zajmują 

obszary porośnięte przez lasy liściaste, mieszane oraz tajgę. Gospodarka Rosji to głównie 

wydobycie i eksport bogatych zasobów surowców mineralnych w tym głównie węgla 

kamiennego i gazu ziemnego. 

 

Zadanie domowe  

Wykonaj zad w zeszycie ćwiczeń -  str. 97, 98  i  99 

Odeślij stronę 98 i 99  - termin  15.05.2020 

 

 


