
Praca domowa klasa 6 b 
 
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  
 
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. 
3.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  Mat.wir2000@interia.pl 
 
Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym. 
08.06.2020-poniedziałek 
Temat: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po 
jednej stronie równania. 
Cele lekcji: 
Doskonalenie umiejętności opisywania sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą 
równań. 
Rozwiązywanie równań.  
Dzisiaj nauczysz się rozwiązywać równania za pomocą grafu oraz metodą równań 
równoważnych z wykorzystaniem działań odwrotnych do danych. Wykonaj ćwiczenie wstępne 
/str. 236/P, a następnie rozwiąż zadanie 9/str. 236/P. Przeczytaj wiadomości z niebieskiej 
ramki /str. 237/P. Dowiesz się co to znaczy że liczba spełnia równanie oraz co to znaczy 
rozwiązać równanie. Ważne jest, aby po rozwiązaniu równania sprawdzić, czy wyznaczona 
liczba spełnia równanie.  
Np. Sprawdź, czy liczba 4 spełnia równanie 3z+6=18.  
L=3*4+6=12+6=18 
P=18 
L=P 
Oznacza to, że liczba 4 spełnia równanie 3z+6=18. 
Rozwiąż zadania: 6 – 12 oraz Co było na lekcji?/str. 83 – 88/ZĆ, a następnie zadania: 11-
13/str. 237 – 238/P. 
Rozwiązania wykonanych zadań:7-12 i C0 było na lekcji?/str. 84-88/ZĆ wyślij na e-mail 
nauczyciela.    
 
09.06.2020-wtorek 
Temat: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą - ćwiczenia. 



Cele lekcji: 
Utrwalenie umiejętności opisywania sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą 
równań.  
Doskonalenie umiejętności rozwiązywania równań.  
Rozwiązywać będziemy równania za pomocą grafu oraz metodą równań równoważnych z 
wykorzystaniem działań odwrotnych do danych. Wykonaj ćwiczenie wstępne /str. 238/P, a 
następnie rozwiąż zadania: 15-17/ str. 238 /P oraz ćwiczenia: 13-16 i Co było na lekcji?/ str. 
89 – 91/ZĆ. Rozwiązania zadań: 13-16 i Co było na lekcji?/ str. 89 – 91/ZĆ wyślij na e-
mail nauczyciela.  

 
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/ 
 
RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 
 
09.06.2020 (wtorek) 
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. 
 
PLASTYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com 
 
Wtorek 09.06.2020 
Temat: Znaczenie ogrodów. Ogrodowa geometria- ogród z osą. „Nastrój i tajemniczość 
angielskiego ogrodu- budowla, rzeźba ukryta wśród drzew”. „Współczesne kwiatowe rzeźby i 
zielone ściany, ogrody zen”. 



Wybierz sobie jeden z tematów i wykonaj pracę techniką dowolną, format pracy dowolny.  
Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. 
 
MUZYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com 
 
Wtorek 09.06.2020 
Temat: Mistrzowie instrumentów. 
Napisz notatkę o Niccolo Paganini i Henryku Wieniawskim. 
Napisz co to jest wirtuoz. 
INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com 
 
10.06.2020r. gr.1 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 
 
JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA   jbroda026@gmail.com 
  
08.06.2020  Temat:  Świat przedstawiony w utworze ,,Szatan z siódmej klasy” K. 
Makuszyńskiego. 
Informacja: W dniu dzisiejszym o godz. 9:00 na mail każdego ucznia zostanie przesłany test z 
lektury ,,Szatan z siódmej klasy” K. Makuszyńskiego. 
Po napisaniu testu  uzupełnij kartę pracy, która zostanie przesłana. 
Praca domowa: Przygotuj informacje na temat Adasia Cisowskiego. 
 
09.06.2020 Temat: ,,Diable! Szatanie!” , czyli o głównym bohaterze powieści Kornela 
Makuszyńskiego. 
Uzupełnij diagram zamieszczony w karcie pracy. 
Wykonaj ćwiczenia dotyczące charakterystyki – karta pracy. ( Zostanie przesłana na mail 
każdego ucznia). 
Napisz charakterystykę Adama Cisowskiego, wykorzystując słownictwo zawarte w karcie 
pracy i informacje z lektury. Pracę prześlij do sprawdzenia. 
10.06.2020      Temat:  ,,Szatan z siódmej klasy” K. Makuszyńskiego to przykład powieści 
detektywistycznej. 
Rozwiąż krzyżówkę i wykonaj zdania z karty pracy przesłanej przez nauczyciela. 
 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
EMAIL NAUCZYCIELA GRUPA DZIEWCZĄT iwona.giem65@gmail.com    
 
Kontynuujemy test sprawności fizycznej K. Zuchory – prowadzimy dokumentację, 
przesyłamy zdjęcie lub informację na mail nauczyciela. 
Wybierz jedną z podanych dyscyplin sportowych i przygotuj do niej zestaw ćwiczeń. 
Do wybranej gry zespołowej wyszukaj 5 ćwiczeń utrwalających technikę i taktykę gry: 
- mini-siatkówka; 



- mini-koszykówka; 
- mini-piłka ręczna; 
- mini-piłka nożna. 
Ćwiczenia gimnastyczne – jedno z poleceń do wyboru: 
- 5 ćwiczeń z elementami relaksacji; 
- zestaw ćwiczeń przy muzyce  z elementami aerobiku (film); 
- piramidy – 3 przykłady (bardzo proste), 
- 5 ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała. 
Lekka atletyka – tor przeszkód kształtujący poszczególne cechy motoryczne: siłę,        
zwinność, szybkość, moc. 
Gry i zabawy z elementem rywalizacji – 5 zabaw. 
Zestaw ćwiczeń w formie pisemnej lub filmu wysyłacie do 10.06.2020r. Można go 
przygotować indywidualnie lub w grupach do trzech osób. Praca ta będzie brana pod uwagę 
przy wystawianiu oceny końcowej. 
 
EMAIL NAUCZYCIELA CHŁOPCY  pnowakowski31@poczta.onet.pl 
 
08-10.06.2020r. 
Temat: Nordic walking dla każdego.. 
Obejrzyj filmik  z linku poniżej. 
https://www.youtube.com/watch?v=XyqmXMway4Q 
 
 
  
  
 


