
Praca domowa klasa 5b 
 
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 POLSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA   annakozek2@gmail.com  
 
8.06.2020r. 
Temat: Pejzaże słowem malowane. Opis krajobrazu. 
Przeczytaj tekst Zbigniewa Nienackiego „ Uroczysko” (podręcznik do literatury, str. 255-256) 
Zapisz rozwiązanie zad.1, str. 257 . 
Wykonaj ustnie zad. 4,str. 258. 
Przeczytaj rady dla opisujących krajobraz (str. 260). 
Wykonaj pisemnie zad. 8, str. 259 lub zad. 9,str. 260 (prześlij do sprawdzenia – dla chętnych). 
 
Temat: Poetyckie języki i ich tajniki. Na tropie muz – powtórzenie. 
Przeczytaj informacje zamieszczone na stronach 270-271 (podręcznik do literatury). 
Wykonaj pisemnie zadania ze stron 272-274 i prześlij do sprawdzenia na e-maila do 
10.06.2020r. 
 
9.06.2020r. 
Temat: Odmiany polszczyzny. 
Zapisz notatkę o odmianach polszczyzny (podręcznik do nauki o języku, str. 163). 
Wykonaj pisemnie ćw. 3,4,5,str.162-164 (podręcznik do nauki o języku) i ćw. 4,5,6,str. 51-52 
(zeszyt ćwiczeń). 

 
10.06.2020r. 
Temat: Postawić wszystko na jedną kartę – Juliusz Verne „W osiemdziesiąt dni dookoła 
świata” (fragm.). 
Przeczytaj fragment powieści „ W osiemdziesiąt dni dookoła świata” (podręcznik do 
literatury, str. 282-286). 
Wykonaj pisemnie zad. 1, 2, 3,str. 286. 
Zad. 2 : Fileas Fogg - ,,Anglik w każdym calu”; opanowany, dokładny, skrupulatny, 
powściągliwy, konkretny, tajemniczy, dyskretny, perfekcjonista, dżentelmen; nie okazuje 
uczuć, codziennie o 17.00 pije herbatę; osobliwy; był skrytym i małomównym samotnikiem;  



dobrze znał się na mapie; chętnie zabierał glos w sprawie zaginionych podróżników; był 
ciekawy świata; znał jego odległe zakątki. 
Przeczytaj definicję: dżentelmen – mężczyzna dobrze wychowany, uprzejmy, taktowny, 
umiejący się zachować w każdej sytuacji, wytwornie ubrany  
Zad.3 : Stuart- członek klubu ,,Reforma”, partner do gry w karty; Cromarty – generał, 
podróżował z Foggiem pociągiem; konduktor – przechodząc obok pociągu, oznajmił, ze to 
koniec trasy; kapłan – jeden z trzech opiekunów świątyni, którzy usiłowali zatrzymać 
Obieżyświata za niestosowne zachowanie; Obieżyświat – służący Fogga, który wyruszył 
razem z nim w podróż. 
Przypomnij informacje na temat bohaterów pierwszoplanowych i drugoplanowych, następnie 
przeczytaj informację z ramki Zapamiętaj! na temat bohaterów epizodycznych . Zapisz 
przykłady poszczególnych bohaterów ( bohater pierwszoplanowy: Fileas Fogg; bohaterowie 
drugoplanowi: Obieżyświat; bohaterowie epizodyczni: kapłan, konduktor). 
Przeczytaj i przepisz definicję powieści podróżniczej (str.287). 
 
 
 
 

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl  
 
09.06.2020 (wtorek) 
Temat: Polska w unii z Węgrami i Litwą 

1. Przeczytaj temat 35 z podręcznika. 
2. Zapisz w zeszycie 1 i 2 kropkę z Zapamiętaj. 
3. Korzystając z podręcznika, s. 198 opisz bitwę pod Grunwaldem. 
 
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  
 
8 czerwca 2020r. 
Revision – powtórzenie wiadomości. 
Wykonajcie Revision Unit 6 lesson 8 zadania 1, 2,  3, 4 i 6.  
Zadanie 5 (tworzenie pytań w czasie Present Simple i Continuous) jest dla chętnych. 
Zadania 1,2,3 dotyczą słownictwa.  W zadaniu 6 należy uzupełnić zdania. Zadania te 
znajdziecie w słowniczku w tabeli English to go. 
W zadaniu 4 należy ułożyć zdania w czasie Present Simple i Present Continuous. Zwróćcie 
uwagę na określenia czasowe, np. now ( czas Present Continuous) never, often, sometimes 
(czas Present Simple). 
Zadanie 4 proszę przesłać na mojego maila. 
 



9 czerwca 2020r. 
It was awesome! – praca z dialogiem. 
Przepiszcie wyrazy z ćwiczenia 1 związane ze szkołą do zeszytu i przetłumaczcie na język 
polski, korzystając ze słowniczka. 
Odsłuchajcie te wyrazy w strefie ucznia Macmillan i powtórzcie kilka razy. Następnie 
posłuchajcie dialogu z ćwiczenia 2 i przeczytajcie głośno. 
Korzystając z tabeli English to go w słowniczku uzupełnijcie zdania w ćwiczeniu 4 (unit 7, 
lesson 1). Przepiszcie do zeszytu i przetłumaczcie na język polski. Odnajdźcie  te zdania w 
dialogu. 
Wykonajcie zadanie 1 i 2 w ćwiczeniówce (unit7, lesson 1). Zadanie 2 dotyczy zdań z 
ćwiczenia 4 w podręczniku. 
 
 
MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  graziakot@interia.pl 
 
WAŻNE! 

08.06.2020 r. (poniedziałek) kartkówka 26 z wyrażeń arytmetycznych. Prace zostaną 
przesłane około 7.55 na pocztę, jak również na Skype a. Czas pisania 15 minut. Prace 
należy odesłać do godziny 8.25, a w środę sprawdzian wiadomości nr 4 (Ułamki 
dziesiętne. Działania na liczbach dziesiętnych). Prace zostaną przesłane około 7.55 na 
pocztę, jak również na Skype a. Czas pisania 45 minut. Prace należy odesłać do godziny 
8.55. Prace odesłane po czasie lub brak odesłanego sprawdzianu (kartkówki) skutkuje 
wystawieniem oceny niedostatecznej (1). 

08.06.2020 (poniedziałek) 
T: Mnożenie liczb dziesiętnych- powtórzenie. 
Lekcję rozpoczynamy od zadania wprowadzającego na stronie 234 w podręczniku, a 
następnie rozwiązujemy zadania 1-8 s. 235-237/P. 
Dla chętnych: Czy już to umiem? zad. 1-4 s. 76 w zeszycie ćwiczeń. 
Wskazówki: 
Zad. 1 – zadanie można rozwiązać sposobem analogicznym do sposobu III w zadaniu 
wprowadzającym; 
Zad. 5 – można wykonać rysunek pomocniczy, który ułatwi rozwiązanie; 
Zad. 8 – należy zauważyć, że trzeba znać masę produktu. Z treści zadania wynika, że kupiono 
2,5*1,5 kg zielonej papryki. Jeżeli czerwona papryka jest 1,5 razy droższa niż zielona, to 1,5 
kg czerwonej papryki będzie kosztować tyle co 1,5*1,5kg zielonej papryki. Ponieważ cena 1 
kg produktu to iloraz kosztu i masy, to cena 1 kg zielonej papryki jest równa wartości 
wyrażenia:  66:(1,5*1,5+2,5*1,5) 
Zadania z podręcznika przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się na 
stronie szkoły. Uczniowie, którzy rozwiążą zadania dla chętnych, proszę również 
przysłać do sprawdzenia.W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę 
kontaktować się ze mną drogą mailową. 

09.06.2020 (wtorek) 
T: Dzielenie liczb dziesiętnych- powtórzenie. 
Lekcję rozpoczynamy od zadania wprowadzającego na stronie 238 w podręczniku, a 
następnie rozwiązujemy zadania 9-17 s. 238-239/P  oraz zad. 5-10/77-78 w zeszycie ćwiczeń. 



Wskazówki: 
Zad. 10 – najbardziej precyzyjna odpowiedź w tym zadaniu powinna brzmieć: ,,Najwyżej 
12”. 
Zad. 13 – należy obliczyć cenę 1 kg produktu. Powinniście zapisać zależność: cena 
1kg=koszt:masa (w kg), a ten zapis wskazuje wielkości, które trzeba obliczyć, czyli masę 
cukierków wchodzących w skład mieszanki i koszt zmieszanych  cukierków. 
Zadania z zeszytu ćwiczeń przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się 
na stronie szkoły. 
W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 
mailową. 
 
10.06.2020 (środa) 
T: Sprawdzian wiadomości nr 4 – Ułamki dziesiętne. Działania na liczbach dziesiętnych. 
 
BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com  
 
08.06.2020 (poniedziałek) 
Temat: Nasiona i owoce roślin okrytonasiennych. 
Przeczytajcie temat z podręcznika str. 150. Przerysujcie rysunek przedstawiający budowę 
nasienia str. 150 i podpiszcie elementy, z których się składa. Zapiszcie w zeszytach: Do 
kiełkowania nasion niezbędne są odpowiednie warunki : woda, tlen i właściwa 
temperatura. Wykonaj zadanie: Przyporządkuj opisy do elementów budowy nasienia. A) 
zarodek, B) bielmo, C) łupina nasienna, D) liścień. Materiał odżywczy dla zarodka …….,  
liść zarodka …….., zaczątek przyszłej rośliny …….., ochronna osłona nasienia …… Zadanie 
prześlij jest to praca na ocenę. 

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. 
 
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL 
NAUCZYCIELA aga857@interia.eu 
 



04.06.2020r. Rodzina - moje okno na świat. Rodzice są dla dzieci pierwszymi przewodnikami 
i nauczycielami, przekazują im życiową mądrość. Zapisz w zeszycie najważniejsze 
wskazówki od Twoich bliskich. W zdaniach możesz wykorzystać określenia: bezpieczeństwo, 
szacunek, miłość, szczęście, zaufanie, radość, posiłek, samodzielność, obowiązki, opieka, 
porządek. 
 
PLASTYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com 
 
Środa 10.06.2020 
Temat: Projekt zamku obronnego z prostych brył. 
Wykonaj pracę techniką dowolną.  
Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. 
 
MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com 
 
Czwartek 04.06.2020 
Temat: Nad błękitną wodą „Akwarium”. 
Napisz notatkę co to jest muzyka ilustracyjna. 
Posłuchaj utworu C. Saint- Saënsa: „Karnawał zwierząt” lub „Słoń i łabędź” również 
posłuchaj „Wesoły żeglarz” oraz Manuela de Falla „Taniec ognia”- zatańcz z kamieniami do 
zabawy muzycznej budzimy kamienie 
 
INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA   anna.sulima01@gmail.com 
 
08.06.2020r. gr.1 
Temat: Wykreślanie świata. 
1. Przeczytaj temat 29 ze str. 125 – 127 
2. W miarę możliwości wykonaj wszystkie polecenia oznaczone czerwonym trójkątem. Cała 
instrukcja (krok po kroku) w podręczniku. 
3. Dla chętnych zad. 1 s.127. 
 
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. 
 


