
Praca domowa klasa 6a 
 
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   geografia.ciepielow@gmail.com 
 
Nie ma pracy domowej na ten tydzień – wykonujemy zaległe karty pracy. 
 
JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA justynaenglishclasses@gmail.com  
 
08.06.2020r.(poniedziałek) 
Subject: Writing a postcard.-pisanie pocztówki. 
-wykonaj ćwiczenie 4/101 podręcznik. Posłuchaj rozmowy Annie i Ricka o wakacyjnych 
planach. Uzupełnij brakujące informacje na pocztówce, którą Annie napisała do koleżanki. 
Wpisz w luki następujące informacje: 
1)nazwa miasta w którym Annie spędza wakacje 
2) długość podróży samolotem 
3) co robi z siostrą każdego dnia 
4) u kogo zamierzają się z siostrą zatrzymać w Melbourne 
5, 6) jaka jest pogoda w Australii. Link do nagrania: 
https://drive.google.com/open?id=1NxSyeOGQlvkboT9toliWp3JeWBgQfYY0 
-wykonaj ćwiczenie 2/68 ćwiczeniówka. Posłuchaj nagrania i uzupełnij pocztówkę 
brakującymi informacjami o ekologicznych wakacjach Bena. 
Wpisz następujące informacje: 
1)co zamierza robić lokalną eko- grupą 
2) co zamierza robić jutro 
3) czego nie wolno robić zwierzętom w parku 
4) czego nie musi robić w parku: Link do nagrania:  
https://drive.google.com/open?id=1jdcmgzkFc3Sr54Pc4udvzn6ZIomUzksn 
- napisz pocztówkę. Wzoruj się na ćw.4/101. Zamieść następujące informacje: 
- gdzie jesteś 
- kiedy przyjechałeś (I arrived……) 
- ile trwała podróż (The journey took ……….) 
- co robisz codziennie (Every day I ……..) 
- co zamierzasz robić w przyszłym tygodniu (Next week I m going to ……..) 
- czy podoba cię się pogoda i jaka ona jest (The weather is ………….. 
- zakończenie. Prześlij mi tą pocztówkę dziś na e-maila do sprawdzenia. 
10.06.2020r.(środa) 
Subject: The Evolution Magazine.-ćwiczenia komunikacyjne. 



-wykonaj z podręcznika ćwiczenie 1/102 w zeszycie. Napisz co dane osoby z obrazka 
zamierzają zrobić. Użyj konstrukcji  be going to i czasowników znajdujących się po lewej 
stronie. 
-zrób zadanie 3/102. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 
-wykonaj w ćwiczeniówce zadania 1,2 i 3 strona 69. 
 
HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl  
 
08.06.2020 (poniedziałek) 
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości działu VI - Epoka napoleońska 
1. Przeczytaj informacje Lekcji powtórzeniowej s. od 222 do 224. 
2. Wykonaj zadania 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń, s. 86. 
10.06.2020 (środa) 
Obejrzyj film na YOU TUBE o bitwie Napoleona pod Lipskiem lub Waterloo. 
Wykonaj polecenie 4, s. 221. 
 
GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com 
 
10.06.2020. – obejrzyjcie na YouTube film „Klasa 6 – Zróżnicowanie przyrodnicze i 
gospodarcze Rosji”. 
Jeżeli ktoś nie odsyłał prac z geografii może oddać do sprawdzenia zeszyt przedmiotowy z 
notatkami, zeszyt należy zostawić w sekretariacie szkoły przy ulicy Pl. Zwycięstwa, zeszyt 
ma być podpisany (imię, nazwisko, klasa). 

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA   alina.nizinska@o2.pl  
 
 
08.06.2020 r. (poniedziałek) 
Temat: Liczby i działania na liczbach - powtórzenie. 
Rozpoczynasz powtórzenie materiału z matematyki. Na paru kolejnych lekcjach będą to 
zagadnienia związane z liczbami i działaniami na liczbach. 
Zapisz temat w zeszycie. 
Rozwiąż zadania: 1 – 12 ze str. 265 – 267 z podręcznika, większość z nich podczas zajęć 
online. 
Zdjęcia rozwiązanych zadań (podczas zajęć podam, których) proszę przesłać do mnie pocztą 
elektroniczną, na adres mailowy podany wyżej.  
W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 
mailową. 
 
09.06.2020 r. (wtorek) 
Temat: Liczby i działania na liczbach – zadania i ćwiczenia. 
Ciąg dalszy powtórzenia o liczbach. 
Zapisz temat w zeszycie. 
Rozwiąż zadania: 14 – 20, 22, 24, 28 oraz 13, 23 i 26 ze str. 267 – 270 z podręcznika. 
Zdjęcia rozwiązanych zadań wymienionych jako ostatnie proszę przesłać do mnie pocztą 
elektroniczną, na adres mailowy podany wyżej.  
W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 
mailową. 
 
10.06.2020 r. (środa) 
Temat: Elementy algebry - powtórzenie. 



Dziś przypomnisz sobie wiadomości dotyczące wyrażeń algebraicznych i równań. 
Zapisz w zeszycie temat lekcji.  
Rozwiąż zadania: 2, 8, 14, 17 i 18 (wybrane równania), 22, 26 oraz 7, 12, 23 ze str. 272 – 276. 
Zdjęcia rozwiązanych trzech ostatnich zadań proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na 
adres mailowy podany wyżej.   
W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 
mailową. 
 
JĘZYK ANGIELSKI GRUPA PANI BEATY EMAIL 
NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com 
 
08.06. (poniedziałek), 10.06. (środa)  
Zadania na kolejne lekcje dodane są na wirtualnej tablicy: 
http://linoit.com/users/1beti5/canvases/Evolution%20Plus%203%20Unit%209 
 
BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com  
 
09.06.2020 (wtorek) 
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ,, Ptaki i ssaki”. 
Przeczytajcie z podręcznika podsumowanie działu str. 155 – 157. Wykonajcie zadania 
,,Sprawdź, co umiesz” ze str. 158-160 (14 zadań). Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie i 
prześlijcie – praca na ocenę. Z biologii jest to już ostatnia praca w tym roku. Pozdrawiam 
Was serdecznie i czekam na Wasze prace. 
 
TECHNIKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl   
 
08-10.06.2020r. 
Temat: Odnawialne i nieodnawialne źródła energii.  
Obejrzyj prezentacje  z linku poniżej. 
https://slideplayer.pl/slide/835866/ 
 
INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com 
 
09.06.2020r. gr.1   
Temat: Pomoc z angielskiego. 
1. Zapoznaj się z tematem 24 s. 107. 
2. Wykonaj polecenia, które zaproponowano do wykonania. 
3. Poćwicz wymowę angielskich słówek w serwisie freerice.com. 
4. Zmień przedmiot w serwisie freerice.com z angielskiego na matematykę i poćwicz 
matematykę. 
5. Zapoznaj się z automatycznym tłumaczem na stronie translate.google.pl. 
 
10.06.2020r. gr.2  
Temat: Akademia matematyki. 
1. Zapoznaj się z tematem 25 s. 111. 
2. Wykonaj polecenia, które zaproponowano do wykonania. Wszystkie oznaczone 
czerwonym trójkątem. Cała instrukcja w podręczniku (krok po kroku). 
3. Zrób zadanie 1 s.113 z podręcznika. Poćwiczysz w ten sposób rozwiązywanie zadań z 



matematyki. 
https://pl.khanacademy.org/  wybierz > przedmioty > matematyka wg klas  
 
MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com 
 
Poniedziałek 08.06.2020 
Temat: Mistrzowie instrumentów. 
Napisz notatkę o Niccolo Paganini i Henryku Wieniawskim. 
Napisz co to jest wirtuoz. 
 
PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com 
 
Piątek 05.06.2020 
Temat: Moda i proporcje sylwetki na przykładzie barokowej i rokokowej mody. „Jak w 
pięknej sukni mogła bawić się mała królewna”? Niezwykła suknia z kryzą i wachlarzem. 
Kryza (okrągły, marszczony lub plisowany kołnierz, noszony w Europie Zachodniej, 
Środkowej i Północnej od połowy XVI wieku do połowy XVII wieku. Wykonywana z 
cienkiej tkaniny, zazwyczaj obszytej koronką.) 
Zobacz  w Internecie szlacheckie stroje barokowe i rokokowe.  
Wykonaj pracę techniką dowolną, format pracy A4.  
Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. 
 
RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 
 
09.06.2020 (wtorek)   
Temat:  Najświętsze Serce Jezusa - 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. Litania pod linkiem: https://youtu.be/HUSDwFLYsoM?t=61  
10.06.2020 (środa) 
Temat: :  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa - Boże Ciało 
Obejrzyj e - katechezę 
https://view.genial.ly/5ece6fe095a58b0d8d8c7322/guide-boze-cialo?fbclid=IwAR37jpf3  
Na uroczystość Bożego Ciała dekorujemy okna naszych mieszkań. Spróbuj udekorować okno 
w swoim mieszkaniu elementami eucharystycznymi – przykładowe dekoracje znajdziesz w 
Internecie. Przysłanie zdjęcia mile widziane. 
 
JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA   ewasulimaaa@gmail.com 
 
08 czerwca 2020 r.  
Temat: Sprawdzian podsumowujący całoroczną wiedzę z zakresu ortografii. 
O godz. 13.30 udostępnię sprawdzian na platformie wsipnet.pl. Zagadnienia dotyczyć będą 
pisowni  wyrazów z ó, u, ch, h, rz, ż, ą, ę, -om, -on, -em, -en, partykuły nie . Po zalogowaniu 
rozwiąż test w ciągu 45 minut.  
09 czerwca 2020 r. 
Temat: Zdania podrzędne okolicznikowe. 
Przed rozwiązywaniem zadań przypomnij sobie typy okoliczników oraz ich pytania. 
1.Wykonaj ćwiczenie 1 s. 171 (fioletowy podr.)- sprawdź z poniższym rozwiązaniem. 
Okoliczniki:  
przyczyny: z inicjatywy księcia Adama Kazimierza i księżnej Izabeli z Flemingów  



czasu: do 1830 roku  
miejsca: w kamienicy przy ulicy św. Marka 17 w Krakowie  
celu: w celu przekazania kolekcji  
sposobu: rzadko 
2. Rozwiąż samodzielnie ćw. 2 s. 171 – sprawdzimy na lekcji. 
Zapamiętaj: 
Zdania podrzędne odpowiadają na pytania okoliczników i pełnią taką samą funkcję = są to 
zdania okolicznikowe. 
Wnioski dotyczące interpunkcji: 
Zdanie podrzędne oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego.  Jeśli zdanie podrzędne 
jest wypowiedzeniem wtrąconym, wydzielamy go przecinkami z obu stron. 
3. Odczytaj inf. zamieszczone w tabeli Zapamiętaj na s. 173. Przeanalizuj zdania. Jeśli czegoś 
nie pamiętasz, zapisz w zeszycie. 
4. Wykonaj w zeszycie ćw. 5 s. 173. 
5. Rozwiąż ustnie ćw. 7 s. 175. 
Praca domowa: 
Utrwal wiadomości o typach zdań podrzędnych okolicznikowych oraz wykonaj w 
ćwiczeniówce zad. 1 s.79, 2 i 3 s. 80. Zrób zdjęcie i prześlij do sprawdzenia. 
10 czerwca 2020 r. 
Temat: Liryczne spojrzenie w przyszłość, czyli poetyckie kwiat obranie – to już znamy, 
powtarzamy… 
1.W formie słoneczka zapisz słowa: literatura, malarstwo, muzyka, balet, teatr, rzeźba, film, 
taniec, fotografia wokół wyrazu SZTUKA. 
2.Zapoznaj się z infografiką zamieszczoną na s. 244-245. Na lekcji utrwalimy wiadomości o 
tych hasłach. 
3. Odczytaj zestaw zadań zamieszczony na s. 246-248. W zeszycie zanotuj rozwiązania ćw. 
od 1 do 7. 
Praca domowa:  
Przeczytaj teksty: poetycki i prozatorski ze s. 249-251 i odpowiedz  pisemnie na zad. 2,3,4, 
8,9,11 s. 252-253. 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  opalw-f8a@wp.pl 
 
Zbliża się czas wystawienia ocen rocznych z w-f,  proszę więc ten tydzień poświęcić na 
nadrobienie zaległości i dosłanie brakujących zadań domowych.  
Zachęcam,  również do korzystania z ruchu na świeżym powietrzu i wykonywania w wolnym 
czasie spacerów, marszobiegów lub biegów terenowych po najbliższej okolicy.  
Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenie. 
 
 


