
Temat: Arkusz kalkulacyjny – wprowadzenie 

1. Wejdź na stronę e – podręczniki: https://epodreczniki.pl/a/wstep/DCILqIssx 

2. Zapoznaj się z tematem lekcji, jeśli to możliwe wykonaj na swoim komputerze zadania 1 i 2. 

3. Jeśli nie masz odpowiedniego programu możesz spróbować zainstalować darmowe 

oprogramowanie Libre Office: https://www.libreoffice.org/download/download/ 

4. Jeśli napotkasz jakieś problemy możesz zadzwonić do szkoły: 324301015. Razem może 

rozwiążemy problem!  

Pozdrawiam! M. Twardzik 

https://epodreczniki.pl/a/wstep/DCILqIssx
https://www.libreoffice.org/download/download/


Witam! 

Dziś druga lekcja powtórzeniowa. 

Temat: Obliczanie procentu danej liczby. 

1. Wejdź na stronę e – podręczniki: https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-procentu-danej-

liczby/D6ZJ4mwai 

2. Wykonuj kolejno zadania. Zadanie 1, 4 i 7 lub 8 (tu wybierasz jedno 7 albo 8) zapisz w 

zeszycie. Pamiętaj o pełnych rozwiązaniach!!!! 

3. Dla chętnych zadania: 9, 10, 11. Pełne rozwiązania. Zdjęcie rozwiązań prześlij na adres: 

miroslawa.twardzik@kornowac.pl 

4. Przygotuj się do jutrzejszego testu. Szczególnie powtórz zadania z ćwiczeń!!! 

Przyjemnego dnia życzę! 

https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-procentu-danej-liczby/D6ZJ4mwai
https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-procentu-danej-liczby/D6ZJ4mwai


26.03.2020r. 

Temat : Rzeczpospolita w XVIII w. – projekty reform 

Wpisz do zeszytu notatkę 

1. Stanisław Leszczyński – dwukrotny król Polski, prowadzący walkę o tron  z Augustem III 

Sasem. 

Dla pełniejszego zrozumienia tematu proponuję obejrzeć 3min. film, o polskim 
królu, który spłonął żywcem: 

 
https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/stanislaw-leszczynski-1677-1766/ 

 

2. Niektórzy wykształceni obywatele naszego państwa bali się o jego losy i dlatego chcieli 

wprowadzić  nowe reformy: 

a) Stanisław Leszczyński proponował ograniczyć „liberum vet” i zwiększyć liczebność armii; 

b) Stanisław Konarski: 

-  opublikował dzieło „O skutecznym rad sposobie”, w którym postulował zniesienie 

„liberum vet” i wolnej elekcji; 

- w 1740 r. założył szkołę nazwaną Collegium Nobilium dla bogatej szlachty. 

Polecenie : Do końca tygodnia czekam na zaległą pracę miniprojekt (jest to informacja dla tych, 

którzy nie wywiązali się z zadania do tej pory) 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. od 4 do 7 włącznie ze str. 79-80   w oparciu o podręcznik str. 152-

157 

Sprawdź , czy dobrze zostały wykonane zadania z poprzedniej lekcji od 1 do 3, poniżej zamieściłam 

odpowiedzi: 

V.1. Rzeczpospolita pod rządami Wettinów 

zadanie                                          odpowiedź  

    1 C – z Saksonii  

    2 August II Mocny – A – Zakupił pałac, który na wzór francuskiego Wersalu stał się 

warszawską siedzibą władców z dynastii Sasów.  

August III Sas – D – Na jego polecenie zbudowano w Warszawie Operalnię.  

Stanisław Leszczyński – C – Był teściem króla Francji – Ludwika XV.  

    3                                         związek, najczęściej zbrojny, zawiązywany przez 

szlachtę  

                                    w celu obrony własnych interesów lub praw 

sejm niemy                       wojna o panowanie nad Bałtykiem, toczona przez Rosję,   

unia personalna             Szwecję i Saksonię na przełomie XVII i XVIII wieku  

wojna północna             sejm, który odbył się w 1717 roku; zabroniono na nim   

konfederacja                  dyskusji posłom 

                                     związek dwóch lub więcej państw, które łączy osoba   

                                     władcy 

                                     stan chaosu i samowoli spowodowany słabością władz   

                                     państwowych 

 



Dzień dobry,  

poznasz tradycje wielkanocne w państwach niemieckojęzycznych. 

Zrób prezentację multimedialną np. w programie PowerPoint lub OpenOffice Impress 

dotyczącą tradycji wielkanocnych w państwach niemieckojęzycznych. 

Prezentacja powinna się składać z co najmniej 7 slajdów i być w języku niemieckim bądź 

dwujęzyczna (polski i niemiecki). Korzystaj z przeglądarki internetowej jako źródła 

informacji, najlepiej wpisuj hasła w j.niemieckim np. Ostern in Deutschland (Wielkanoc w 

Niemczech) wtedy wyświetlą ci się strony internetowe w j. niemieckim.  

Poproś rodziców, aby zrobili zdjęcia twojego zadania w zeszycie i wysłali je na adres e-mail: 

niemiecki.rzuchow@gmail.com do  08.04.2020 (środa) 

Wszelkie pytania również proszę kierować pod ten adres e-mail. 

 

mailto:niemiecki.rzuchow@gmail.com


Dzień dobry, 

Dziś utrwalisz przyimki miejsca oraz stosowanie ich z biernikiem (Akkusativ) i celownikiem 

(Dativ). 

Zapisz w zeszycie: 

Lektion 

Thema: Ich lege den Schal in den Schrank. 

Zrób w podręczniku zadanie 1 ze strony 72. (wybierz właściwy czasownik, znaczenie słów 

poznałeś na poprzednich lekcjach) oraz zadanie 3 z tej samej strony. (nie słuchasz nagrania 

tylko uzupełniasz samodzielnie zdania. Wszystkie rodzajniki są w bierniku.) 

 Nastepnie zapisz i zrób w zeszycie zadanie. 

Übung 1. Ergänze die Sätze. Uzupełnij zdania rodzajnikami w bierniku lub celowniku. 

a) Ich lege das Buch auf ………. Schreibtisch. 

b) Die Lampe steht zwischen ……. Sofa und ……….. Kommode. 

c) Das Bild hängt an ……….. Wand. 

d) Der Teppich liegt unter ……….. Bett. 

e) Meine Mutter stellt die Vase auf ……… Tisch. 

f) Ich liege in ……… Bett. 

g) Die Kleidung hängt in ……. Schrank. 

h) Main Vater hängt die Lampe an ……… Decke. 

 

Poproś rodziców, aby zrobili zdjęcia twojego zadania w zeszycie i wysłali je na adres 

e-mail: niemiecki.rzuchow@gmail.com do  31.03.2020 (wtorek) 

Wszelkie pytania również proszę kierować pod ten adres e-mail. 

 

mailto:niemiecki.rzuchow@gmail.com


26 marca klasa6  - wf 

Temat: Turbo rozgrzewka.  

Cel: Umiejętność stosowania ćwiczeń w rozgrzewce. 

Dzisiaj zapraszam Was do rozruszania się w turbo rozgrzewce. Przygotuj odpowiedni strój 

sportowy i bezpieczne miejsce np.’ (na podłodze) do wykonania ćwiczeń. Poświęć 

przynajmniej kilka minut dziennie na wykonanie tych ćwiczeń To świetny relaks i możliwość 

zadbania o swoje zdrowie. Spędzacie dużo czasu na wykonywaniu zadań siedząc, więc taki 

ruch wskazany!  

Zestaw ćwiczeń znajdziesz na filmiku: 

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

POLECAM! 

                                                                       Anna Adamczyk 
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