
Praca domowa klasa 4b 
 
WAŻNE - ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI  
Drodzy Uczniowie! 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 przypominamy o 
konieczności zwrócenia wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej!  
Książki przynoszone do szkoły należy zapakować do przezroczystej reklamówki i opisać na 
zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Oznaczone pudełko, w którym należy pozostawić 
książki znajduje się przy sekretariacie szkoły (dla klas I-III i IV A, ul. Lekarska 1, dla klas 
IV B i V-VIII ul. Plac Zwycięstwa 37).  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z nauczycielem 
bibliotekarzem email biblioteka.psp.ciepielow@wp.pl 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE  
EMAIL NAUCZYCIELA  i.fijalkowska@op.pl 
 
02.06.2020 r.  
Uczniów którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne proszę o wykonanie kart 
pracy wysłanych na ich adresy e- mail. 
 
JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA    justynaenglishclasses@gmail.com  
 
09.06.2020r.(wtorek) 
Dziś odbędzie się kartkówka z czasu Present Simple na przykładzie czasownika like     
(budowa zdań twierdzących, pytań, przeczeń oraz krótkich odpowiedzi.) oraz słówek z 
trzech pierwszych kolumn st. 105. Kartkówkę prześlę wam na e-maila o godz. 11.00, 
Odpowiedzi proszę przesłać na mojego e-maila do godz. 11.30.  
Subject: The Evolution Magazine.-ćwiczenia komunikacyjne. 
-wykonaj w zeszycie ćwiczenia 2 i 3 strona 102 z podręcznika. W zadaniu 3 dobierz tylko 
odpowiedzi do pytań.  
-zrób w ćwiczeniówce zadania 1 i 2 strona 69.  
10.06.2020r.(środa) 
Subject: Talking about what you like.-mówimy o naszych upodobaniach. 
-przepisz pod tematem 
hate-nienawidzieć np. She hates spiders. –Ona nienawidzi pająków. 
love-kochać, uwielbiać np. He loves football.-On uwielbia piłkę nożną. 
I like my dress.-Podoba mi się moja sukienka. 
I like it.-Podoba mi się to. (rzeczowniki w l. poj. możemy zastąpić słowem it.) 
I hate snakes.-Ja nienawidzę pająków. 
I hate them.- Ja nienawidzę ich.(rzeczowniki w l. mn możemy zastąpić słowem them. 
-wykonaj zadania słuchowe 1 i 4 strona 100 (w zeszycie). Nagrania znajdują się na stronie 
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia.  
-wykonaj zadanie 3 strona 100. ( np. I like dogs. I don t like mice. I hate rats.) 
-zrób w ćwiczeniówce zadania 1,2 i 3 strona 67.  
 
MATEMATYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  Mat.wir2000@interia.pl  
 
Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym. 
08.06.2020-poniedziałek 
Temat. Obliczanie pola i obwodu prostokąta w sytuacjach praktycznych.  



Cele lekcji: 
Zastosowanie wzoru na pole prostokąta w sytuacjach praktycznych. 
Będziemy rozwiązywać zadania zaczerpnięte z otaczającego nas świata. Proszę rozwiązać 
zadania:14-19/str. 247-248/P oraz zadania: 9-12 i Co było na lekcji?/str.82-84/ZĆ.  
Wskazówki:  
Zadanie19-  można wyznaczyć pole figury na dwa sposoby: przez podział na prostokąty lub 
przez dopełnienie do prostokąta.  
Zadania utrwalające dla chętnych:1-4/str.248?P - Co umiem? Rozwiązania zadań: 9-12 i Co 
było na lekcji?/str.82-84/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela.  

09.06.2020-wtorek 
Temat. Obliczanie obwodów i pól figur – powtórzenie.  
Cele lekcji: 
Obliczanie pola wielokąta. 
Obliczanie obwodu wielokąta.  
Rozwiąż zadania:1-7/str.249-252/P.  
Wskazówki:  
Zadanie 4 – łączną długość bramy i furtki należy wyrazić w metrach;  
Zadanie 6 – porównaj pola, a następnie wyznaczyć ich wartości. Rozwiązania zadań: 1-
7/str.249-252/P  wyślij na e-mail nauczyciela. 
 
PRZYRODA  EMAIL NAUCZYCIELA  patryk19902@onet.pl 
 
01.06.2020 r. 
Temat nr 51 
Krajobraz antropogeniczny 
 
04.06.2020r. 
Temat nr  
Krajobraz okolicy dawniej i dziś. 
 
HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA    niedziela.alina@wp.pl   
 
08.06.2020 (poniedziałek) 
Temat: Józef Piłsudski i jego żołnierze 
1. Przeczytaj temat 20. z podręcznika, s. od 142do 145. Przypominam, zawsze zwracaj uwagę 
na wyrazy pogrubione, one są ważne! 
2. Przepisz notatkę do zeszytu i staraj się zapamiętać jej treść: 
W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Przyniosła ona Polakom szansę na odzyskanie 
niepodległości, ponieważ naprzeciw siebie stanęli zaborcy Polski - z jednej strony Austria i 
Niemcy, z drugiej Rosja. W walce o niepodległość naszego kraju ważną rolę odegrały 
Legiony Polskie. Ich współtwórcą był Józef Piłsudski. Polskie formacje wojskowe powstały 
również w Rosji i we Francji (Błękitna Armia). W listopadzie 1918 roku zakończyła się I 
wojna światowa. 11 listopada Józef Piłsudski objął dowództwo nad polską armią, a kilka dni 
później został naczelnikiem państwa.  
W dniu 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. 
3. Wykonaj zadanie 1. w zeszycie ćwiczeń, s. 62 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia. 

Sprawdzian dla tych, którzy nie napisali: 



Zadanie 1. 
Do podanych postaci dopasuj odpowiednie informacje. Przy każdej postaci wpisz numer 
właściwej informacji. 
Stefan Batory ...... 
Tadeusz Kościuszko ...... 
Jan Henryk Dąbrowski ...... 
Maria Skłodowska Curie ..... 
Augustyn Kordecki ...... 
Józef Wybicki ...... 
autor słów Mazurka Dąbrowskiego 
osoba dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla 
dowódca Legionów Polskich walczących u boku Napoleona Bonapartego 
przywódca powstania z 1794 roku 
król Polski zwycięzca w wojnie z państwem Moskiewskim 
przywódca obrońców klasztoru na Jasnej Górze 
Zadanie 2. 
Podkreśl poprawne zakończenie każdego zdania. 
Ciężka jazda konna, którą wyróżniały charakterystyczne skrzydła, to kosynierzy /husaria. 
Skutkiem klęski insurekcji kościuszkowskiej był I rozbiór Polski / III rozbiór Polski. 
Napoleon Bonaparte był wodzem wojsk rosyjskich / francuskich. 
Maria Skłodowska Curie ukończyła studia we Francji / w Polsce. 
Zadanie 3. 
Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej. Wpisz w miejsce kropek cyfry od 1 do 
4. Cyfrą 1 oznacz wydarzenie najwcześniejsze. 
Wybuch powstania styczniowego 
Powstanie Mazurka Dąbrowskiego 
Obrona Jasnej Góry przed Szwedami 
Zadanie 4. 
Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub 
fałsz, jeśli zdanie jest FAŁSZYWE. 
Wojnę Rzeczypospolitej z Rosją nazywamy potopem. PRAWDA / FAŁSZ 
Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski. PRAWDA / FAŁSZ 
Na ziemiach Polski Napoleon utworzył państwo noszące nazwę Królestwo Polskie. 
PRAWDA / FAŁSZ 
Konstytucja 3 maja została uchwalona w czasach panowania Jana III Sobieskiego. 
PRAWDA / FAŁSZ 
Maria Skłodowska otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. 
PRAWDA / FAŁSZ 
Zadanie 5. 
Połącz w pary pojęcia z właściwymi opisami. Przy każdym pojęciu wpisz numer, którym 
oznaczono właściwy opis. 
Kanclerz - ...... 
Mąż stanu - ...... 
Hetman - ...... 
Członek najbogatszej grupy szlachty 
Wybitny polityk 
Dowódca wojsk w dawnej Rzeczypospolitej 
Wysoki urzędnik w dawnej Rzeczypospolitej, kierował np. Polityką zagraniczną 
Przywódca insurekcji 
Zadanie 6. 



W jaki sposób Polacy w zaborze pruskim przeciwstawiali się polityce niemieckich władz? 
Zaznacz wszystkie właściwe przykłady. 
Michał Drzymała zamieszkał w wozie cyrkowym. 
Polscy konspiratorzy doprowadzili do wybuchu powstania styczniowego. 
Polacy zesłani na Syberię starali się uciec z zesłania. 
Dzieci z Wrześni przystąpiły do strajku. 
Zadanie 7. 
W jaki sposób carskie władze prowadziły walkę z polskością po upadku powstania 
styczniowego. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. 
Wprowadzały język niemiecki jako obowiązkowy w urzędach 
Zakazały Polakom kupowania ziemi. 
Zsyłały polskich patriotów na Syberię. 

Wprowadziły do szkół rosyjski jako język nauczania. 

 
TECHNIKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl   
 
01-05.06.2020r. 
Temat: Jazda warszawskim metrem. 
Przeczytaj temat ze strony 48 i wykonaj zadanie 1. 
 
INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl  
 
01-05.06.2020r. 
Temat: Scratch -gry.   
https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/  wypróbuj  gry ze strony scratch. 
 
RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 
 
09.06.2020 (wtorek) 
Temat: Dziękujemy Panu Jezusowi za Jego miłość – nabożeństwa czerwcowe. 
W czerwcu w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Jezusa, które jest pełne miłości 
do nas wszystkich. Czcimy Je, śpiewając Litanię do Serca Pana Jezusa podczas nabożeństwa 
czerwcowego. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: 
https://view.genial.ly/5ecf56ef9203d30da614f425/interactive-image-dobre-serce-jezus  
10.06.2020(środa) 
Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże Ciało 
Obejrzyj e - katechezę: 
https://view.genial.ly/5ed271b59be45e112004d6bb/interactive-image-boze-cialo-ogol 
Udekorowane okno  o którym jest mowa w prezentacji  możesz przesłać na e-maila 
Wykonaj w ćwiczeniówce ćwiczenia z katechezy 54 str. 116/117 
 
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL 
NAUCZYCIELA  aga857@interia.eu 
 
05.06.2020r. Intymność - osobista sfera życia człowieka. Należą do niej osoby najbliższe, 
które kochasz i którym ufasz. W kontaktach z osobami nieznajomymi dzieci powinny 
zachować czujność i ostrożność. Na kartce z bloku namaluj swój intymny kącik, w którym 
umieścisz tylko Twoje, osobiste przedmioty. 



 
PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com 
 
Wtorek 09.06.2020 
Temat: Budownictwo ludowe. „Budujemy makietę kolorowej wsi”. 
Wykonaj makietę wsi. To jest praca na 2 lekcje z plastyki. 
Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres:  m.kominek3@gmail.com. 
MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com 
 
Poniedziałek 08.06.2020 
Temat: Wyprawa nad morski brzeg. Szanta. 
Napisz co to jest szanta. 
Narysuj gitarę i napisz jakie mamy rodzaje gitar. 
Naucz się piosenki pt. „Hej lato lato” z Internetu. 
 
JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA    agnieszkastepien.psp@gmail.com  
 
Data: 08. 06. 2020 (poniedziałek) 
O godz. 12.00 wyślę do Was kartkówkę na maila, rozwiązania należało będzie odesłać w 
ciągu 30 minut.    
Temat: Grupa podmiotu i grupa orzeczenia. 
1.Przyjrzyj się ćw. 1 s. 143, wskaż w wytłuszczonych zdaniach podmioty i orzeczenia. 
Polecenie z kwiatkami wykonamy wspólnie na lekcji. 
2. Rozwiąż i zapisz w zeszycie ćw. 2 i 3 s. 144.  
3. Zanotuj i zapamiętaj: 
GRUPA PODMIOTU= PODMIOT+ OKREŚLENIA PODMIOTU, np. Leśne poziomki 
zakwitły. 
GRUPA ORZECZENIA= ORZECZENIE + OKREŚLENIA ORZECZENIA, np. 
Poziomki zakwitły niedaleko polany. 
4. Przeanalizuj i zapisz rozwiązanie ćw. 4 s. 144 
grupę podmiotu wytłuściłam (ty podkreśl zielonym kolorem), a grupę orzeczenia pochyliłam 
(ty zaznacz ją na żółto). Oddziel też pionową kreską obie grupy od siebie. 
Zwyczaj topienia marzanny | wywodzi się z pogańskich czasów.  
Marzanna | symbolizowała zimę i śmierć. 
 Utopienie słomianej kukły | oznaczało wygnanie zimy.  
Obrzęd ten | odbywał się zazwyczaj 21 marca.  
Zmęczeni zimą ludzie | próbowali w ten sposób przywołać wiosnę.  
Współcześnie bawią się tak | młodsze dzieci.  
Niektórzy | topią także złe stopnie wycięte z kartonu. 
5. Zanotuj w zeszycie ćw. 5 s. 144 
Bocian cieszy się szacunkiem u wielu narodów. Opowiadają o nim różne legendy. Ptak ten 
ma przynosić rodzinie szczęście i pomyślność. Tykocin stał się Europejską Bocianią Wioską. 
Taki tytuł świadczy o wyjątkowych walorach ekologicznych tego miejsca. Mieszkańcy wsi 
wybudowali dwunastometrową wieżę obserwacyjną. 
Teraz użyj odpowiednich kolorów do zaznaczenia poszczególnych grup.  
6. Rozwiąż ćw. 1, 2 i 3 s. 37-38 z ćwiczeniówki seledynowej.  
  
Utrwal wiadomości z lekcji. Wykonaj w zeszycie ćw. 6, 8 i 10 s. 145-146 (z zielonego 
podręcznika). W celu utrwalenia nowych zagadnień, zachęcam Was do obejrzenia 



filmiku, który pozwoli uporządkować wiedzę nt. poznanych grup: 
https://www.youtube.com/watch?v=8_lIiJTo8MI 
 
Data: 09. 06. 2020 (wtorek) 
Temat: Świat przedstawiony w filmie i powieści ,,Przygody Tomka Sawyera”                 
M. Twaina. 
1.Przed lekcją wejdź na stronę https://wordwall.net/pl/resource/525645/polski/przygody-
tomka-sawyera-elementy-świata-przedstawionego i przyporządkuj słowa w odpowiednie 
miejsca. Rozwiązanie zanotuj w notatniku lub brudnopisie. Później zapiszemy je w zeszycie. 
2.Odczytaj poniższe informacje dotyczące biografii autora i genezy (powstawania) utworu: 
Prawdziwe nazwisko amerykańskiego pisarza Marka Twaina brzmi Samuel Langhorne 
Clemens. Urodził się w 1835 r. w miasteczku Floryda. Pracował w drukarni, a później 
jako pilot parowca rzecznego. Z tego okresu pochodzi jego pseudonim literacki - mark 
twain znaczy „znacz dwa” (chodzi o miarę głębokości). Twain był poszukiwaczem złota, 
podróżnikiem - zwiedził niemal cały świat. Pracował jako dziennikarz, najbardziej 
znany jest jako autor powieści, np.: Królewicz i żebrak, Przygody Tomka 
Sawyera, Przygody Hucka. Pisarz zmarł w 1910 r. 
Geneza utworu: Można powiedzieć, że powieść zrodziła się z chęci przywołania 
beztroskiego dzieciństwa, bo tematem powieści jest właśnie powrót do czasów 
dzieciństwa, dziecięcych zabaw i przygód, dziecięcego spojrzenia na świat. 
3.Zapisz: 
Czas i miejsce akcji: ………. – tu zanotuj odpowiedzi z Quizu, który rozwiązałeś na 
początku lekcji 
Bohaterowie: 
Tomek Sawyer – główny i tytułowy 
Huckleberry Finn –przyjaciel Tomka 
Sid – przyrodni brat Sawyera 
Ciotka Polly – opiekunka głównego bohatera 
Rebeka Thatcher (Becky) – ukochana Tomka 
Narracja jest prowadzona w trzeciej osobie, w powieści występuje narrator 
wszechwiedzący, to znaczy taki, który zna przyszłość, przeszłość, a także myśli i uczucia 
postaci. 
Data: 10. 06. 2020 (środa) 
Temat: Ciepło, cieplej, gorąco… skarb! - ,,Przygody Tomka Sawyera” M. Twain. 
1.Odczytaj: 
a)skarb – wyrazy bliskoznaczne: majątek, bogactwo, klejnoty, pieniądze, złoto, kosztowności, 
droga dla kogoś osoba 
b)skarb – wyrazy i wyrażenia: gromadzić skarby, odkryć skarb, utracić skarb, odzyskać skarb, 
posiąść skarb, zakopać skarb; skarb: bezcenny, rodzinny; skarby: nieprzeliczone, 
nieprzebrane 
Ciekawostka o skarbach znalezionych w Polsce: 
W XX wieku w Środzie Śląskiej podczas prac budowlanych odkryto gliniany dzban 
wypełniony srebrnymi monetami oraz klejnoty i złotą biżuterię. Według archeologów była to 
własność bogatego bankiera z XIV wieku. Zakopał on kosztowności, uciekając z miasta 
objętego epidemią dżumy, choroby, która zbierała śmiertelne żniwo w dawnych czasach. 
2. Przeczytaj uważnie tekst ze s. 271 – 274 oraz przypisy z marginesów. 
3. Zapisz notatkę zeszycie: 
Tomek namówił Hucka do szukania skarbu. Powiedział mu, że zna miejsce ukrycia, zna 
drogę do skarbu, zna również drogę na skróty i potrafi zorganizować wyprawę tak, że Huck 



„nawet palcem nie kiwnie”. Chłopcy wzięli ze sobą na wyprawę: chleb, mięso, scyzoryk, 
sznurki, świeca, worki oraz  zapałki. Aby dotrzeć do jaskini, trzeba było popłynąć rzeką. 
Później należało zatrzymać się kilka mil poniżej „Doliny Jaskini”. Następnie trzeba było 
wyjść na urwisty brzeg i odnaleźć białe miejsce, gdzie obsunęła się ziemia. 
Chłopcy, szukając skarbu, czuli: strach, przygnębienie, zniechęcenie, niecierpliwość, a także 
podekscytowanie i euforię. Huck wystraszył się złych duchów. Tomek przekonał go, że 
wokół krzyża nie może być takich zjaw. 
4. Przeczytaj Rady dla wysyłających SMS-y 
Zredaguj wiadomość SMS do Tomka, w którym poinformujesz go o wyprawie do pobliskiego 
lasu w celu poszukiwania zaginionej skrzyni pełnej skarbów. Dodaj pozostałe niezbędne 
informacje. Zapisz w zeszycie. 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA bajkowa.98@wp.pl   
 
Zbliża się czas wystawienia ocen końcoworocznych,  proszę ten  tydzień poświęcić na 
nadrobienie zaległości i dosłanie brakujących zadań domowych. 
Korzystając z ładnej pogody proszę wykonać spacer, marszobieg lub bieg terenowy po 
najbliższej okolicy. Proszę o zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa. 
 


