
Zad. 4.  
Dopasuj do określeń ich wyjaśnienia. 

Określenie  Wyjaśnienie określenia 

1. Ciąża  Tu docierają z krwi matki potrzebne dziecku 

substancje odżywcze i tlen. 

2. Łożysko  Kończy ciążę. 

3. Pępowina  Trwa u kobiety dziewięć miesięcy. 

4. Płód  Przypomina poskręcany sznur. Łączy łożysko z 

organizmem dziecka. 

5. Poród  Zarodek w wieku trzech miesięcy. 

1……… 2………3……… 4………     5……… 6……… 

 

 

 

 

Opinia Rodzica: Proszę postawić X 

 

1. Dziecko wykonało samodzielnie zadania: 

 

2. Dziecko nie umiało kilku zadań: 

 

Podpis Rodzica: ……………………...…. 

Opinia ucznia:  

Zadania były:  

 

 

 

 

 

       Dziękujemy! 

Redakcja: M. Sulewska, J. Małkowska, A. Stryjak, M. Szymańska 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Drogi Uczniu, od dawna podejmujemy różnorodne działania, służące 

lepszemu przygotowaniu Cię do sprawdzianu i późniejszej nauki w 

gimnazjum. „Gazetka domowa szóstoklasisty”: to kolejny krok do utrwalenia 

Twojej wiedzy i umiejętności. Zespół redakcyjny co tydzień zadba o wydanie 

nowego egzemplarza. Znajdą się w nim porady dotyczące uczenia się i 

obowiązkowe zadania domowe z matematyki, przyrody, i języka polskiego. 

Twoim zadaniem będzie wykonanie ćwiczeń w domu i przekazanie ich 

nauczycielowi danego przedmiotu w przeciągu tygodnia od dnia wydania 

gazetki. Prosimy o systematyczną pracę, ponieważ brak gazetki lub zadań 

równoznaczny jest z otrzymaniem (-) z przedmiotu. Trzy minusy to niestety 

ocena niedostateczna. Nagrodą za wykonanie zadań może być dobra ocena i 

oczywiście satysfakcja z samodzielnie wykonanej pracy. Każdy uczeń 

przechowuje gazetki w teczce.  

Szanowni Rodzice, zależy nam, aby każdego ucznia jak najlepiej 

przygotować do sprawdzianu i dalszej edukacji w gimnazjum. Od czterech lat 

prowadzimy dodatkowe zajęcia przygotowujące do sprawdzianu. 

Dokonujemy szczegółowej diagnozy i analizy wyników uczniów. W każdym 

roku w klasie VI przeprowadzamy comiesięczne próbne sprawdziany 

szóstoklasisty. Państwa prosimy o systematyczne sprawdzanie 

samodzielności wykonania zadań przez ucznia oraz adnotacje na ostatniej 

stronie. Prosimy również o motywowanie uczniów do uczęszczania na zajęcia 

dodatkowe, wskazane przez nauczyciela, my ze swojej strony dokładamy 

wszelkich starań, aby były one jak najlepiej prowadzone, jednak to Państwo 

wyrażacie ostateczną zgodę na udział w zajęciach. Liczymy na Państwa 

współpracę i przychylne nastawienie.   
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Łatwe  
Trudne  

Najtrudniejsze 

było zad: 

mailto:spskalmierzyce@noweskalmierzyce.pl
http://www.spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/


“Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz, 

tym bardziej jesteś spragniony” 

 S. Żeromski                     

                                         

 

 
 (Zadania na podstawie materiałów OKE w Krakowie) 

Zad. 1. 

Przyporządkuj opisy znajdujące się w ramce do zaznaczonych 

elementów budowy układu rozrodczego kobiety. Wpisz litery w 

odpowiednie ramki 

A) w tym miejscu dochodzi do zapłodnienia 

B) tutaj zagnieżdża się zarodek 

C) w tym miejscu uwalnia się komórka jajowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zad. 3.  

Oblicz odległość rzeczywistą, jeżeli na mapie w skali 1:150000 wynosi ona 9 

cm. 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 

Odpowiedź: 

 

Zad. 4.  

Oblicz odległość między dwoma punktami na mapie w skali 1:300000, jeżeli 

w rzeczywistości wynosi ona 24 km. 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 

Odpowiedź: 

 

 


