
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

8.06.2020 

HISTORIA 
 

Temat: W Rzeczpospolitej szlacheckiej- utrwalenie wiadomości 

 

* Sprawdź swoją wiedzę: 

- rozwiązując quiz i 

fiszki: https://quizizz.com/join/quiz/58b31fa9ba7e5e34252d3dfd/start?referrer=57b16bd01

dd1c2bc7506ef06 

- rozwiązując krzyżówkę: https://learningapps.org/view2953571 

- https://learningapps.org/view3423989 

* Niczego nie odsyłasz 

 
GEOGRAFIA 

Temat: Utrwalenie wiadomości  - Sprawdź czy znasz mapę !.  - Europa  

 

https://quizizz.com/join/quiz/58b31fa9ba7e5e34252d3dfd/start?referrer=57b16bd01dd1c2bc7506ef06
https://quizizz.com/join/quiz/58b31fa9ba7e5e34252d3dfd/start?referrer=57b16bd01dd1c2bc7506ef06
https://learningapps.org/view2953571
https://learningapps.org/view3423989


Mapa Fizyczna Europy 

Sprawdź swoje wiadomości i wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń  str. 107, 108  

 

Odeślij wykonane zadania do sprawdzenia, zadanie nie jest na ocenę. 

Termin 10.06.2020 

 

JĘZYK POLKSKI 

 
Temat: Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie? 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Zapoznajcie się z „Nową wiadomością” – podręcznik str. 286. Zwróćcie szczególną uwagę 

na groty strzałek na wykresach tych zdań – w każdym typie zdania wyglądają inaczej. 

Zapiszcie notatkę w zeszycie. 

Zdania złożone współrzędnie łączne – zdania składowe informują o tym, że czynności 

odbywają się równocześnie (w czasie lub przestrzeni), połączone są spójnikami: i, oraz, jak 

również, a także, zarazem.  

Słucham muzyki i sprzątam swój pokój. – mogę te dwie czynności wykonywać jednocześnie. 

Zdania złożone współrzędnie rozłączne – treści zdań składowych wykluczają się wzajemnie, 

połączone są spójnikami: albo, lub, czy, bądź. 

Pojadę w góry albo będę odpoczywał nad morzem. – nie można być jednocześnie w tych 

dwóch miejscach, dlatego jest to zdanie rozłączne. 

Zdania złożone współrzędnie przeciwstawne – zdania składowe wyrażają treści wykazujące 

przeciwieństwo, są połączone spójnikami: ale, lecz, jednak, natomiast, zaś, a, tymczasem. 

Zabrałam ze sobą parasol, jednak nie padał deszcz. 

Zdania złożone współrzędnie wynikowe – treść drugiego zdania składowego wynika z treści 

pierwszego, są połączone spójnikami: więc, toteż, dlatego, zatem. 

Przeczytałam bardzo ciekawą książkę, więc polecę ją mojej przyjaciółce. 

3. Wysłuchajcie uważnie lekcji objaśniającej dzisiejszy temat na kanale YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=n2iXjztLRoQ 

4. Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadania z tematu „Zdania złożone współrzędnie i 

podrzędnie” – str. 56-62. 

NIE ODSYŁAJCIE ZADAŃ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n2iXjztLRoQ

