
PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE ZALEGŁYCH TEMATÓW!!! 
TERMINOWOŚĆ WYKONANIA PRAC TEŻ BĘDZIE BRANA 

POD UWAGĘ!!! 

 
 
Klasa 6a 27.04.2020 
Klasa 6c 29.04.2020  
Klasa 6b 30.04.2020  

Lekcja  

TEMAT: AKADEMIA MATEMATYKI  

Podczas tej lekcji uczniowie dowiedzą się, jak zdobywać wiedzę przez internet, a konkretnie 
uczyć się matematyki w Akademii Khana, dostępnej w polskiej wersji językowej pod 
adresem pl.khanacademy.org.  
Po lekcji uczniowie powinni umieć: • korzystać z serwisu Akademia Khana; • uczyć się 
matematyki za pomocą filmów i ćwiczeń w Akademii Khana. 
Zapoznaj się z filmem instruktażowym: 
https://pl.khanacademy.org/talks-and-interviews/conversations-with-sal/v/using-khan-academy 
oraz z informacjami dla uczniów: 
https://pl.khanacademy.org/resources/students#resources-for-students 
 
Wybierz swoją klasę, kliknij w link a następnie dołącz do swojej klasy wpisz swoje imię i 
nazwisko - będę śledziła Twoje postępy ;) 
Klasa 6a https://pl.khanacademy.org/join/WN7K8UC3  kod klasy: WN7K8UC3 
Klasa 6b https://pl.khanacademy.org/join/MDE2PHEF kod klasy: MDE2PHEF 
Klasa 6c https://pl.khanacademy.org/join/CNMGGFMN kod klasy: CNMGGFMN 
Zrealizuj kilka dowolnych  zadań i wyzwań z działu: Matematyka klasa 6. 

 

W tym tygodniu nie wysyłamy potwierdzeń:) 

Osoby, które mają zaległości z poprzednich 2 tygodni wysyłają  

potwierdzenie wykonania zaległych prac!!! 

 

 

 

 

 

 

https://pl.khanacademy.org/talks-and-interviews/conversations-with-sal/v/using-khan-academy
https://pl.khanacademy.org/resources/students#resources-for-students
https://pl.khanacademy.org/join/WN7K8UC3
https://pl.khanacademy.org/join/MDE2PHEF
https://pl.khanacademy.org/join/CNMGGFMN


Klasa 6a 04.05.2020 
Klasa 6c 06.05.2020  
Klasa 6b 07.05.2020  

 

Lekcja  

TEMAT:  POMOC Z ANGIELSKIEGO  

Podczas tej lekcji uczniowie poznają programy dostępne w internecie, które mogą im pomóc 
w nauce języka angielskiego. Będą korzystać z interaktywnej strony freerice.com, z 
automatycznego tłumaczenia na stronie translate.google.pl oraz możliwości sprawdzania 
pisowni w edytorze tekstu.  
Po lekcji uczniowie powinni umieć:  
• korzystać z automatycznego tłumaczenia, np. na stronie programu Tłumacz Google;  
• korzystać ze sprawdzania angielskiej pisowni w edytorze tekstu. 
 

1. Zapoznaj się z filmikiem instruktażowym. Z tego filmiku dowiesz się jak tłumaczyć strony 
internetowe przez Google Chrome za pomocą translatora: 
https://www.youtube.com/watch?v=_sw88AkoY4U 

 

2. Wejdź na stronę: https://translate.google.pl/. Przetłumacz na język polski następujący tekst: 

Hello to all 6th grade students. I hope that we will meet again this year in lessons in room 65. 
I wish you and your families a lot of health. I hope that IT tasks are easy for you and do not 
cause me any difficulties. Thank you very much for your solid work so far. Greetings :) 

Zapisz efekt swojej pracy. 

 

3. Wejdź na stronę: https://freerice.com/categories/english-vocabulary 

Jest to strona Światowego Programu Żywnościowego ONZ, zawierająca gry z różnych kategorii, 
prowadzona w języku angielskim. ONZ jest to największa na świecie organizacja humanitarna, 
ratującą życie w sytuacjach kryzysowych i budująca lepszą przyszłość dla osób pogrążonych w 
głodzie przez konflikty i skutki zmian klimatu. Za każdą właściwą odpowiedź sponsorzy wysyłają 
ekwiwalent pieniężny 10 ziaren ryżu do Światowego Programu Żywnościowego, który wykorzystuje 
go do ratowania i zmiany życia. 

Zaloguj się lub zarejestruj, aby śledzić swoje sumy, dołączać,  tworzyć grupy i nie tylko. Zagraj w grę 
- zbieraj jak najwięcej ziarenek ryżu.  

Zrób zdjęcie lub Print Screen https://www.youtube.com/watch?v=MyclMGlHvOw (na niektórych 
klawiaturach trzeba nacisnąć dwa klawisze Fn+PrtScr),  z ilością uzyskanych przez ciebie ziarenek 
ryżu. Zapisz zdjęcie. 

Skontaktuje się z wybranymi osobami, które prześlą mi efekt swojej pracy na adres 
e-mail: wisniowa.sala65@gmail.com do 8 maja 2020 podając w temacie swoje imię i 

nazwisko oraz klasę.  

Praca może być oceniana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_sw88AkoY4U
https://translate.google.pl/
https://freerice.com/categories/english-vocabulary
https://www.youtube.com/watch?v=MyclMGlHvOw


 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI DLA UCZNIÓW BĘDZIE  STOPNIOWO UDOSTĘPNIANE NA 
DYSKU POD LINKIEM (PROSZĘ GO SKOPIOWAĆ I WKLEIĆ DO PRZEGLĄDARKI): 

https://drive.google.com/open?id=1XmTdiCUKuNNA8RrCrYjfFVvWgJwT2DjQ 

W razie problemów proszę o kontakt e-mail: wisniowa.sala65@gmail.com 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1XmTdiCUKuNNA8RrCrYjfFVvWgJwT2DjQ

