
Klasa 6           28. 05. 

 

 

Język polski 

Witajcie. 

Temat: „Felix, Net, Nika i Gang Niewidzialnych Ludzi" - jedna powieść - wiele 

gatunków. 

 

Zapiszcie w zeszytach. 

Dzisiaj kolejna lekcja z lektury „ Feliks, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. 

Zapraszam: 

https://view.genial.ly/5e7a5717ab73410dfcb9baff/interactive-image-felix-net-nika-i-gamg-

niewidzialnych-ludzi-jedna-powiesc-wiele-gatunkow 

Powodzenia 😊 

DK 

 

Matematyka 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości – cz.3 „próba generalna” 

UWAGA!  

W piątek napiszecie zapowiadany wcześniej sprawdzian, który będzie wyglądał 

podobnie jak ten poniższy. 

Sprawdzian dostaniecie na swój adres e-mail około godziny 10:00. Od momentu 

wysłania przeze mnie będziecie mieli 45 minut na obliczenia + 15 minut na zrobienie 

zdjęć i odesłanie mi na slupiec8@o2.pl 

Po przekroczeniu tego czasu, za sprawdzian będzie można otrzymać tylko ocenę = 1... 

Proszę zapewnić sobie na ten czas sprawny komputer/laptop i dostęp do niego na min. 1 

godzinę. 

Wykonaj zadania: 

1. Oblicz, jaką drogę przebędziemy, jeśli będziemy się poruszać przez podany czas z 

podaną prędkością 

a) 3h i 20km/h 

b) 5h i 50km/h 

2. Samochód przejechał podaną drogę w podanym czasie. Z jaką prędkością się 

poruszał? 

a) 400km i 8h 

https://view.genial.ly/5e7a5717ab73410dfcb9baff/interactive-image-felix-net-nika-i-gamg-niewidzialnych-ludzi-jedna-powiesc-wiele-gatunkow
https://view.genial.ly/5e7a5717ab73410dfcb9baff/interactive-image-felix-net-nika-i-gamg-niewidzialnych-ludzi-jedna-powiesc-wiele-gatunkow
mailto:slupiec8@o2.pl


b) 350km i 5h 

3. W jakim czasie przejedziemy podaną drogę z podaną prędkością? 

a) 200km i 40km/h 

b) 120km i 80km/h 

4. Zamień na minuty 

a) 1/5 h 

b) 5/12 h 

5. Jaka to część godziny? Odpowiedź zapisz, jako ułamek nieskracalny 

a) 12min 

b) 36min 

6. Zamień na minuty: 

a) 0,4h 

b) 0,55h 

7. Podstaw do wzoru p = 6 i r = 3. Oblicz S 

a) S = 
𝐩2

𝟐 ˑ 𝐛
 

b) S = (p – 1) ˑ 𝒓𝟐 

8. Oblicz, jakiej odległości w rzeczywistości odpowiada 1 cm na mapie w podanej 

skali 

a) 1 : 430 000 

b) 1 : 450 

9. Oblicz, w jakiej odległości w rzeczywistości odpowiada podana odległość na 

mapie w podanej skali 

a) 12cm i 1:20 000 

b) 28cm i 1:14 000 000 

 

Zdjęcia obliczeń przesyłacie na slupiec8@o2.pl 

Powodzenia! 

 

 

Język angielski 

http://linoit.com/users/montanag/canvases/kl6%202805 
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