
Zad. 6. 

Pod wpływem energii słonecznej lód się topi. Zmienia się wtedy 

ze stanu 

A. stałego w gazowy. 

B. ciekłego w stały. 

C. ciekłego w gazowy. 

D. stałego w ciekły. 
 

Zad. 7. 

Ciała czarne pochłaniają dużo światła słonecznego, a ciała białe – 

odbijają 

je, dlatego w upalne dni nie powinno się nosić ubrań 

A. białych. 

B. różowawych. 

C. czarnych. 

D. jasnoniebieskich. 

 

 

 

 
 

 

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 pięć 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 dziewiątym numerze przyroda! 

Zad. 1. Od zachodu nadciąga nad Polskę gruba warstwa chmur 

deszczowych. Najwcześniej zachmurzy się w: 

A.  Zielonej Górze,  

B.  Krakowie,  

C.  Lublinie, 

D.  Gdańsku. 

 

 

 

 

 

Zad. 2. Z młyna do piekarni jest 150 m. Ile to centymetrów na planie w 

skali 1 : 5000? 

A. 3   

B. 2   

C. 10 

 D. 7,5 

Zad. 3. Zwierzęta mają różne sposoby na przetrwanie zimy. Wymień dwa z 

nich. 
…………………………………………………………………………

…………………………………………………......................................

................................................................................................................. 

Zad. 4.  Najwyższy szczyt Ziemi to Mount Everest (8 848 m n.p.m.). 

Najniżej położone miejsce znajduje się na dnie Rowu Mariańskiego na 

Oceanie Spokojnym (11 034 m głębokości). Różnica poziomów od 

najniżej do najwyżej położonego punktu na Ziemi wynosi 

A. 19 882 m B. 2 186 m C. – 2 186 m D. – 19 882 m 

Zapisz obliczenia. 

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

Zad. 5.   

Najwięcej informacji na temat budowy i koloru skóry płetwala 

znajdziesz 

na stronie internetowej 

A. www. ssaki morskie. edu. pl B. www. nurkowie. onet. pl 

C. www. morskie opowieści. pl D. www. ryby słodkowodne.com 
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