
Zad. 5. 

 

Na planie w skali 1 : 50 000 trasa wyścigu ma długość 16,4 cm. 

Ile kilometrów 

mają do pokonania uczestnicy wyścigu? 

Zapisz wszystkie obliczenia. 

 
Miejsce za zapisanie obliczeń. 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 
Odpowiedź: …………………………………………………………….. 

 

 

 

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, za sześć miesięcy sprawdzian szóstoklasisty! Twój pierwszy 

ważny egzamin. 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                     

                                         

 

 
W trzecin numerze przyroda! 

(Zadania na podstawie materiałów OKE w Krakowie) 

Zad. 1. 

Uzupełnij dwa brakujące ogniwa łańcucha pokarmowego, 

wybierając z ramki odpowiednie nazwy organizmów. 

  

dzięcioł, lis, kornik, mysz, żaba 

 

 

pszenica           ....................         ......................          orzeł 

 

Zad. 2. 

Gnomon to ustawiony pionowo prosty pręt, który w słoneczne 

dni rzuca cień. 

Najdokładniej możemy wyznaczyć kierunek północny, 

obserwując cień gnomonu 

A. rano. 

B. przed południem. 

C. w południe. 

D. po południu. 

 

 

 

Zad. 3. 

Rysunek pokazuje obserwowaną z Ziemi pozorną drogę Słońca po 

niebie 

i wysokość Słońca nad widnokręgiem w różnych porach roku. 

Uzupełnij ten rysunek, wpisując w wykropkowane miejsca nazwy 

odpowiednich pór roku. 

 
 

Zad. 4. 

Na podstawie mapy napisz kilkuzdaniową notatkę o przewidywanej 

pogodzie dla Polski na jutro.      
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