
Praca domowa klasa 5a 
 
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. 
 
GEOGRAFIA   EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com   
 
09.06.2020. – przeczytajcie temat 25 i 26 w podręczniku „Tajga” i „Tundra”, obejrzyjcie na 
YouTube  filmy: Tajga i jej mieszkańcy oraz Tundra i jej mieszkańcy, w wyszukiwarce do 
tytułu dopiszcie filmy edukacyjne. 
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). 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu  
 
10 czerwca 2020r. 
„Were they on the hill? – praca z dialogiem. 
 Przepiszcie wyrazy wytłuszczonym drukiem (niektóre się powtarzają) z ćwiczenia 1 (unit7 
lesson 2) I przetłumaczcie na język polski korzystając ze słowniczka w podręczniku. 
Posłuchajcie dialogu z ćwiczenia 2 (nagranie Macmillan strefa ucznia) i przeczytajcie głośno. 
Przepiszcie zdania z ćwiczenia 4 do zeszytu i również korzystając ze słowniczka w 
podręczniku przetłumaczcie na język polski. 
Wykonajcie zadanie 1 i 2 z tego tematu w zeszycie ćwiczeń. 
 
MATEMATYKA  EMAIL NAUCZYCIELA   Mat.wir2000@interia.pl  
 
Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym. 
08.06.2020-poniedziałek 
Temat: Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych.  
Celem lekcji jest kształtowanie umiejętności opisywania sytuacji przedstawionych w 
zadaniach za pomocą wyrażeń arytmetycznych oraz utrwalenie umiejętności stosowania reguł 
kolejności wykonywania działań. Dzisiaj będziemy rozwiązywać zadania tekstowe, opisując 
przedstawione sytuacje praktyczne za pomocą wyrażeń arytmetycznych. Podczas obliczania 
wartości wyrażeń będziemy zwracać uwagę na kolejność wykonywania działań i staranne 



wykonywanie obliczeń.  Rozwiążemy zadania: 7-12/str.231/P, które dotyczą  obwodów 
prostokątów oraz ćwiczenia: 5-7 i Co było na lekcji?/str.71-73 /ZĆ.  Przy okazji podawania 
związków między długościami boków prostokątów wykorzystywać będziemy porównywanie 
różnicowe i ilorazowe. Aby opisać sytuacje praktyczne przedstawione w zdaniach, należy 
utworzyć wyrażenia arytmetyczne z wykorzystaniem różnych działań i nawiasów. Przy 
obliczaniu wartości zapisanych wyrażeń należy stosować reguły kolejności wykonywania 
działań.  
Wskazówki:  
Zadanie 10 – rozwiązanie zadania będzie łatwiejsze po analizie rysunku;  
Zadanie 11 – rozwiązanie zadania będzie łatwiejsze po sporządzeniu rysunku – analogicznego 
do tego w zadaniu 10.  

Rozwiązania zadań: 5-7 i Co było na lekcji?/str.71-73/ZĆ  wyślij na e-mail nauczyciela.    
 
09.06.2020-wtorek 
Temat: Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych.  
Kontynuujemy rozwiązywanie zadań tekstowych opisując przedstawione sytuacje praktyczne 
za pomocą wyrażeń arytmetycznych. Podczas obliczania wartości tych wyrażeń będziemy 
zwracać uwagę na kolejność wykonywania działań. Zadanie 13 rozpoczyna serię zadań 
dotyczących kosztów zakupu. Rozwiąż zadania:13-20/str.232-233/P i ćwiczenia: 8-11 i Co 
było na lekcji?/str.73-75/ZĆ.  Aby opisać sytuacje przedstawione w zadaniach, należy 
utworzyć wyrażenie arytmetyczne z wykorzystaniem różnych działań i nawiasów. Przy 
obliczaniu wartości zapisanych wyrażeń stosuj reguły kolejności wykonywania działań.  
Wskazówki:  
Zadania: 19-20 – sporządź rysunek, taki jak w zadaniu 18/str.232/P.  
Zadania utrwalające dla chętnych: 1-4 /str.233/P - Co umiem? Rozwiązania zadań: 8-11 i Co 
było na lekcji?/str.73-75/ZĆ  wyślij na e-mail nauczyciela.    

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA adygas.bio@gmail.com 
 
04.06.2020 (czwartek) 
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ,,Rośliny nasienne”. 
Przeczytajcie z podręcznika podsumowanie  działu str. 155-158. Wykonajcie zadania 
,,Sprawdź, co umiesz” ze str. 159 – 161 (16 zadań). Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie i 
prześlijcie. Jest to ostatnia praca z biologii, która będzie oceniona. Przesyłajcie odpowiedzi do 
następnego czwartku. Pozdrawiam Was serdecznie i czekam na Wasze prace. 
 
HISTORIA EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl  
 
08.06.2020 ( poniedziałek) 
Temat: Odbudowa królestwa polskiego 
1. Przeczytaj temat 33 z podręcznika, Przypominam, zawsze zwracaj uwagę na wyrazy 
pogrubione, one są ważne! 
2. Przepisz do zeszytu 1, 3 i 4 kropkę z Zapamiętaj. 
3. Wykonaj zadania 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia. 
 
09.06.2020 (wtorek) 
Temat: Polska Kazimierza Wielkiego 
1. Przeczytaj temat 34 z podręcznika. 
2. Napisz w zeszycie osiągnięcia Kazimierza Wielkiego i prześlij do sprawdzenia. 



 
TECHNIKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl    
 
01-05.06.2020r. 
Temat: Piasek i glina, czyli o szkle i ceramice. 
Przeczytaj temat z podręcznika. 
 
RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  bednarczyk.alicja7@gmail.com 
 
09.06.20. (wtorek) 
Katecheza 50 – Jezus Panem życia. 
Przeczytaj temat z katechizmu (str. 116, 117) i z jego pomocą wykonaj ćw. 3 (ćwiczeniówka 
str. 103). 
Zrób zdjęcie wykonanego ćwiczenia i wyślij na adres: bednarczyk.alicja7@gmail.com 
W najbliższy czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, która 
w sposób szczególny uświadamia nam prawdę o obecności Pana Jezusa wśród nas. Pamiętaj, 
aby za tę obecność Mu podziękować i oddać cześć. 
Na tę Uroczystość możesz przygotować „Kwiat dla Jezusa” (z dowolnych materiałów) lub 
udekorować  parapet i okno w swoim domu. 
Możesz zrobić zdjęcie i przesłać na mojego e-maila. 
 
MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com 
 
Środa 10.06.2020 
Temat: Nad polskim morzem. 
Napisz notatkę o muzyce ludowej Kaszub i instrumentach ludowych. 
Naucz się piosenki pt. „Wesoły żeglarz” z Internetu. 
 
PLASTYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com 
 
Czwartek 04.06.2020 
Temat: Antyczne pomniki, pomniki konne, stadiony i ich współczesne interpretacje. „Projekt 
pomnika”, „Projekt plenerowej sceny teatralnej”, „Kolorowy stadion”. 
Wykonaj pracę na wybrany temat techniką dowolną, format pracy A4.  
Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. 
 
ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ  m.kominek3@gmail.com 
 
Wtorek 09.06.2020 
Temat: Nasza recepta na prawdziwą przyjaźń.  
Napisz notatkę na ten temat i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. 
 
INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com 
 
05.06.2020r.  
Temat: Poznaj Europę. 
1. Przeczytaj temat 27 ze str. 121 – 122 
2. W miarę możliwości wykonaj zad. 1 i 2. Cała instrukcja (krok po kroku) w podręczniku. 
 



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. 11 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: Najbystrzejszy chłopak w całej szkole – kim był Adaś Cisowski? 
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  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. 
 

 


