
Praca domowa klasa 6 c 
 
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  marionatamordak@gmail.com 
 
08.06.2020 r. (czwartek) 
Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, otrzymają na swoją 
pocztę elektroniczną materiały do wykonania. 
 
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 nagarania: 
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  
 
09.06.2020 (wtorek) 
Temat: Upadek Napoleona 
1.Przeczytaj temat 35 z podręcznika. 
2.Przepisz do zeszytu informacje z Zapamiętaj i prześlij do sprawdzenia. 
 
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  graziakot@interia.pl 
 
08.06.2020-poniedziałek 
Temat: Zastosowanie poznanych zależności do rozwiązywania zadań tekstowych. 
Cele lekcji: 
Obliczanie prędkości przy podanych drodze i czasie. 
Obliczanie czasu przy podanych drodze i prędkości. 
Stosowanie jednostek prędkości. 
Rozwiąż zadania: 23-25/str. 219 – 220/P oraz zadania ze str. 72/ZĆ. 
Wskazówka do zadania 23- zauważ, że jeśli12km Pan Sprytny pokonuje w 10 minut, to nie 
może pokonać 1,2km w 1h. (6*10min=60min=1h , zatem 10min=1/6h, natomiast 
1/10h=6min) Można również to zadanie rozwiązać w łatwiejszy sposób np. 12km przejechał 
w ciągu 10 minut, zatem przy tej samej prędkości trasę 6*12km=72km , pokona w czasie 
60minut=1h. 
Zadania dla chętnych:26-28/str.220/P. 
Rozwiązania zadań: 17-18 i Co było na lekcji?/str.72/ZĆ wyślij jako załączniki na e-mail 
nauczyciela.  
 
09.06.2020-wtorek 
Temat: Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi oraz obliczanie wartości 
wyrażenia algebraicznego. 
 Cele lekcji: 
Stosowanie oznaczeń literowych do nieznanych wielkości liczbowych. Opisywanie sytuacji 
przedstawionych w zadaniach za pomocą wyrażeń algebraicznych. Doskonalenie 
umiejętności opisywania sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą wyrażeń 
algebraicznych. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.  



Lekcję rozpoczynamy od analizy trzech ćwiczeń wprowadzających analogię pomiędzy 
wyrażeniami arytmetycznymi a algebraicznymi w zadaniach np. typu: Zapisz koszt 5 sztuk po 
2zł oraz x sztuk po 2zł (5*2 [zł] oraz x*2 [zł]). Zapoznaj się z treściami matematycznymi w 
niebieskiej ramce na str. 222/P – Zapamiętaj! Następnie w ramach ćwiczeń w zapisywaniu 
wyrażeń algebraicznych wykonaj zadania:1-4/str223/P lub ćwiczenia:1-3/str.73/ZĆ. Obejrzyj 
film wyjaśniający, jak obliczamy wartość liczbową wyrażenia algebraicznego, a następnie 
wykonaj ćwiczenia wstępne /str. 224-225/P. Aby obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego, 
należy wstawić w miejsce liter odpowiednie liczby i obliczyć wartość otrzymanego wyrażenia 
arytmetycznego. Rozwiąż zadania:13-16/str. 225/P oraz zadania:1-6/str. 74-75/ZĆ. 
Zadania:13-15 – opisz sytuację odpowiednim wyrażeniem, a następnie oblicz wartość tego 
wyrażenia dla podanych wartości liczbowych.  
Rozwiązania wykonanych zadań:1-6/str. 74- 75/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela. 
 
10.06.2020-środa 
Temat: Opisywanie sytuacji równaniami.  
Cele lekcji: Utrwalenie umiejętności opisywania sytuacji przedstawionych w zadaniach za 
pomocą równań.  
Lekcję rozpoczynamy od rozwiązania dwóch ćwiczeń wprowadzających–str.226/P. Następnie 
obejrzyj film i zapoznaj się z treściami matematycznymi z niebieskiej ramki– str.227/P. 
Rozwiąż zadania:17-24/str. 227-228/P oraz zadania: 7-9 i Co było na lekcji?/str.76- 77/ZĆ.  
Zadanie 19 – w punkcie b) należy pamiętać o kolejności wykonywania działań narzuconej 
przez graf i konieczności użycia nawiasów.  
Zadania: 22-24 – określ niewiadomą i oznacz ją wybraną literą.  
Rozwiązania zadań:7-9 i Co było na lekcji?/str.76-77/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela.  
 
BIOLOGIA EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com 
 
04.06.2020 (czwartek) 
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 
 
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. 
 
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL 
NAUCZYCIELA aga857@interia.eu 

08.06.2020r. Poczytaj w internecie o różnicach między dziewczynkami i chłopcami w sensie 
psychicznym. Zwróć uwagę na różne typy zabaw, zainteresowania, sposób spędzania 
wolnego czasu, plany i marzenia. Skutki tych różnic są już widoczne podczas wyboru 
zawodu. 

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA    m.kominek3@gmail.com 
 
Czwartek 04.06.2020 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
JĘZYK POLSKI   EMAIL NAUCZYCIELA    danutawik6@gmail.com 
 
08.06.2020 (poniedziałek) 
Temat: Zdania złożone współrzędnie. 

1.Przypomnij sobie wiadomości ze strony 162 (fioletowy podręcznik). Zapisz w zeszycie 
rodzaje zdań złożonych współrzędnie i narysuj ich wykresy. 
Zapisz: 



Zdanie współrzędnie złożone to zdanie, którego zdania składowe nie określają się 
wzajemnie i mogłyby istnieć oddzielnie. 
Rodzaje zdań współrzędnie złożonych: 
a. zdanie łączne (Czynności, o których mowa, łączą się.),np. Mama gotuje zupę i słucha radia. 

            
b. zdanie rozłączne (Treści zdań wykluczają się.), np. Pojadę do babci albo zostanę w domu. 

 
c. zdanie przeciwstawne (Treści zdań przeciwstawiają się.), np. Kierowca jechał szybko, ale 
nie zdążył. 

 
d. zdanie wynikowe (Z treści pierwszego zdania, wynika treść drugiego), np. Jest ładna 
pogoda, więc pójdziemy na spacer. 

 

2. Zapisz do zeszytu spójniki łączące poszczególne zdania 
a. łączne: i, oraz (Nie stawiamy przed nimi przecinka, chyba że się powtarzają) 
b. rozłączne: lub, albo (Nie stawiamy przed nimi przecinka, chyba że się powtarzają.) 
c. przeciwstawne: lecz, ale (Stawiamy zawsze przecinek.) 
d. wynikowe: więc, toteż (Stawiamy zawsze przecinek.) 
3. Wykonaj ustnie ćwiczenie 1, str.160. 
4. Zapisz w zeszycie przykłady zdań z ćw. 2, str.160. Określ rodzaje zdań i zrób wykresy. 

09.06.2020 (wtorek) 
Temat: „Diable! Szatanie!, czyli o głównym bohaterze powieści Kornela Makuszyńskiego” 

1. Zapisz znaczenie słowa „szatan”. 
szatan – człowiek odznaczający się sprytem, zdolnościami, pełen inicjatywy, szybki 
2. Zapisz plan charakterystyki Adasia Cisowskiego. 
1. Przedstawienie postaci. ( Ogólne informacje o  na temat bohatera i jego rodziny). 
2. Wygląd zewnętrzny bohatera. 
3. Cechy charakteru, umysłowości, osobowości bohatera wraz z przykładami z treści lektury. 
4. Moja opinia o bohaterze (Jest ona podsumowaniem, zakończeniem opisu). 
3. Zapisz w zeszycie od akapitu: 
 Adam Cisowski to główny i tytułowy bohater powieści Kornela Makuszyńskiego 
„Szatan z siódmej klasy”. Swoje przezwisko zawdzięcza profesorowi Gąsowskiemu, który 
uznał, że tylko szatan mógł odkryć metodę egzaminowania uczniów. Pochodzi z zacnej i 
uczciwej rodziny. Jego ojciec jest lekarzem, a mama zajmuje się prowadzeniem domu i 
wychowywaniem czwórki młodszych dzieci. Cisowski ma siedemnaście lat. Uczy się w 
jednym z warszawskich gimnazjów. Jest uważany za najbystrzejszego chłopca w całej szkole.  
 Adaś był chłopcem dobrze zbudowanym, sprężystym i silnym. Miał „rozmierzwioną 
czuprynę”. Jego spojrzenie było bystre, śmiałe i przenikliwe. 
 Bohater odznaczał się wieloma indywidualnymi cechami, które ujawniły się w życiu 
szkolnym i podczas przygód w Bejgole. Był odważny i prawdomówny. Wziął na siebie 



odpowiedzialność za niewłaściwe przygotowanie się klasy do lekcji historii. Miał dobre, 
wrażliwe serce. Bardzo mu było żal profesora Gąsowskiego, który uznał, że uczniowie klasy 
siódmej zakpili sobie z niego. Pomógł rannemu Francuzowi, z którym był uwięziony w 
piwnicy. Był uczuciowy. Od pierwszego wejrzenia zakochał się  w Wandzi. Można mu 
przypisać szlachetność i dyskrecję. Nie wydał swojego kolegi – Staszka Burskiego, który 
ukradł pióro. Odznaczał się sprytem, przebiegłością oraz bystrością. Rozwiązał zagadkę 
kradzieży wiecznego pióra, zaginięcia stu złotych ze Szkolnej Spółdzielni oraz zagadkę 
dworku w Bejgole. Adaś to chłopiec niezwykle inteligentny i pomysłowy. Wymyślił szyfr 
napisania listu i ostrzeżenia rodziny profesora. Odgadł znaczenie napisu umieszczonego w 
brodzie na portrecie. Posiada wiedzę. Zna dzieło Dantego „Boska komedia” oraz łacinę i 
francuski. Podczas jego przygód towarzyszy mu szczęście.  
 Adaś Cisowski to bardzo ciekawa postać literacka. Jego cechy charakteru mogą 
wzbudzać nasz szacunek. Może być wzorem do naśladowania. 
Praca domowa 
Napisz list Adama do rodziców, w którym napiszesz, że wakacyjne przygody w Bejgole są 
ciekawe i pozbawione niebezpiecznych momentów. 

10.06.2020 (środa) 
Temat: Piszemy klasowe opowiadanie o przygodach Adasia Cisowskiego.  

Do godziny 11.00 prześlę tematy opowiadań. Wybierz jeden. Napisz wypracowanie i odeślij 
w wyznaczonym czasie. Czas będzie podany w e – mailu. 

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  GRUPA CHŁOPCÓW  pnowakowski31@poczta.onet. 



 
08-10.06.2020r. 
Temat: Nordic walking dla każdego.. 
Obejrzyj filmik  z linku poniżej. 
https://www.youtube.com/watch?v=XyqmXMway4Q 
 


