
Abecadło prac domowych w klasach 

1-3 
Ambitni uczniowie mogą wykonywać zadania dodatkowe. Nauczyciel będzie 

dysponował bazą takich zadań. 

Bądź samodzielny. Twój wysiłek zostanie doceniony.   

Ekonomicznie gospodaruj czasem. Możesz odrobić część pracy domowej, 

korzystając z pomocy nauczycieli świetlicy. 

Czasami otrzymasz pracę długoterminową. Uzyskasz wtedy od nauczyciela 

kryteria sukcesu do zadania, korzystaj z nich w czasie wykonywania pracy. 

A zanim oddasz pracę domową, przeczytaj ją i upewnij się, że wygląda tak, 

jak chcesz.  

Dzięki temu, że często samodzielnie wybierasz formę lub temat pracy 

domowej, masz szansę rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.  

Łatwo odnajdziesz swoją pracę domową - w dzienniku elektronicznym, a 

podczas nauczania na odległość w używanej aplikacji. Nauczyciele będą 

sprawdzali tylko zapisane tam prace. 

Odpoczywamy od prac domowych w czasie świąt,  ferii, wakacji i dłuższych 

weekendów.  

 
 

 

  



Abecadło prac domowych w 

klasach 4-6 
Ambitni uczniowie mogą wykonywać zadania dodatkowe. Nauczyciel 

będzie dysponował bazą takich zadań. 

Bądź samodzielny. Podejmuj wyzwania. W razie niepowodzenia 

dostaniesz wskazówki od nauczyciela. 

Efektywnie pracuj na każdej lekcji. Jeżeli uda Ci się wykonać wszystkie 

zadania zaplanowane na zajęcia z: muzyki, plastyki lub techniki, 

będziesz zwolniony z wykonania pracy domowej z tych przedmiotów. 
Czasami otrzymasz pracę długoterminową. Uzyskasz wtedy od 

nauczyciela kryteria sukcesu do zadania, korzystaj z nich w czasie 

wykonywania pracy. 

A zanim oddasz pracę domową, przeczytaj ją i upewnij się, że wygląda 

tak, jak chcesz.  

Dzięki temu, że często samodzielnie wybierasz formę lub temat pracy 

domowej, masz szansę rozwijania swoich umiejętności i 

zainteresowań.  

Łatwo odnajdziesz swoją pracę domową - w dzienniku elektronicznym, 

a podczas nauczania na odległość w używanej aplikacji. Nauczyciele 

będą sprawdzali tylko zapisane tam prace.  

Odpoczywamy od prac domowych w czasie świąt, ferii, wakacji i 

dłuższych weekendów.  

 
 

 
 

 

 

 
 

 



Abecadło prac domowych w 

klasach 7 - 8 
Ambitni uczniowie mogą wykonywać zadania dodatkowe. Nauczyciel 

będzie dysponował bazą takich zadań. 

Bądź samodzielny. Zapisuj prace domowe, pilnuj terminów, wykonuj 

zadania bez pomocy innych osób. Możesz uczyć się na własnych 

błędach. W razie potrzeby poprawisz pracę.  

Efektywnie pracuj na każdej lekcji.  Jeżeli uda Ci się wykonać wszystkie 

zadania zaplanowane na zajęcia z: muzyki lub plastyki, będziesz 

zwolniony z wykonania pracy domowej z tych przedmiotów. 

Czasami otrzymasz pracę długoterminową. Uzyskasz wtedy od 

nauczyciela kryteria sukcesu do zadania, korzystaj z nich w czasie 

wykonywania pracy. 

A zanim oddasz pracę domową, przeczytaj ją i upewnij się, że jest 

zgodna z poleceniem lub kryteriami sukcesu. 

Dzięki temu, że często samodzielnie wybierasz formę lub temat pracy 

domowej, masz szansę rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań 

oraz wyrażania własnych przekonań.  

Łatwo zapanujesz nad swoimi pracami domowymi, jeśli zapiszesz je 

w zeszycie lub skorzystasz z kalendarza czy innych narzędzi do 

planowania pracy.  

Odpoczywamy od prac domowych w czasie świąt,  ferii, wakacji i 

dłuższych weekendów.  

 

 

! Uczniowie klas ósmych na miesiąc przed egzaminem będą 

otrzymywali prace domowe tylko z przedmiotów egzaminacyjnych. 


