
Klasa VI tematy lekcji na 04.05-08.08.2020 

1-2 Temat na dwie jednostki lekcyjne.  

Co to znaczy polegać na kimś jak na ,,Zawiszy”? 

Podr.s. 299-303 

 Praca domowa: – dla wszystkich: Napisz krótkie opowiadanie na dowolny temat, będące przykładem sytuacji, 

w której ktoś zachował się jak trzeba; 

ZADANIE 1. Wpisz wartości, które cenią harcerze. Porównaj go z wartościami ważnymi dla „Inki”. Podkreśl 

wspólne wartości. 

Harcerze 

„Inka” 

ZADANIE 2. Na podstawie dostępnych źródeł informacji napisz notkę biograficzną na temat Zawiszy Czarnego. 

ZADANIE 3. Wyjaśnij, co oznaczają podane określenia.  

Plama na honorze –  

na słowo honoru –  

człowiek honoru –   

słowo honoru – 

pełnić honory –  

postawić sobie za punkt honoru –  

oddawać honory – 

ZADANIE 4. Dopisz synonimy do wyrazu honor. 

3-4 lekcja, temat na dwie jednostki lekcyjne. 

Uczymy się pisać list oficjalny. 

podręcznik, s. 303–305  

 

 

 

 
                                                      List nieoficjalny  List oficjalny  

Do kogo?  babcia, dziadek, rodzice, koleżanki, 

koledzy, rodzeństwo  

burmistrz, ksiądz, dyrektor, prezes, 

redaktor  

Jaki?  swobodny, szczery, przyjacielski, na 

luzie  

zwięzły, rzeczowy, krótki, 

urzędowy, z dystansem, uprzejmy  

Nagłówki  Cześć, Kasiu! Hejka, Jacku! 

Kochana Babciu! Droga Ciociu! 

Moje kochane Słoneczko!  

Szanowna Pani Szanowny Panie 

Szanowny Panie Prezydencie Wasza 

Ekscelencjo Księże Biskupie  

Formuły końcowe  Cześć! Na razie! Pa, pa! Całuję, 

Czekam, Trzymaj się! Buźka!  

Z wyrazami szacunku Z poważaniem 

Łączę wyrazy szacunku Pozostając z 

szacunkiem Proszę przyjąć wyrazy 

szacunku  

 

ZADANIE 2. Ułóż schemat układu listu na podstawie podanych zwrotów. 

nagłówek – zwrot do adresata, data, miejscowość, wstęp, rozwinięcie, zakończenie z formułą pożegnalną, podpis 



ZADANIE 3. Wyjaśnij, co oznaczają podane skróty. Kiedy możemy je zastosować? Który z nich wybierzesz, 

adresując kopertę z listem oficjalnym?  

• Sz.P. –  

• Kol. - 

• nad. – 

• ul. –  

• os. –  

• m.- 

• nr –  

• woj. 

5 lekcja 

Każdy ma w życiu swoje ,,Westerplatte”. 

Podr. S. 306-308 

1. Czym jest symbol? 

2. Podaj symbole zawarte w tekście homilii. 

3. Objaśnij znaczenie słowa homilia. 

4. Wymień wartości o których mówi papież w swoim wystąpieniu. 

5. Napisz pracę o swoim Westerplatte. 


