ZADANIA DOMOWE 07-08 PAŹDZIERNIKA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia grafomotoryczne str. 1, 4.
Ćwiczenia część 1 str. 28, 30, 36.
Klasa 0b
Brak zadania domowego.
Klasa Ia
Karty pracy z literami: Y, y, J, j (kserokopie zaznaczone czerwonym X). Uczniowie, którzy
byli nieobecni otrzymają karty na następnych zajęciach.
Ćwiczymy czytanie str. 52
Zadania dla chętnych:
Ćwiczymy czytanie str. 53
Ćwiczenia Uczymy się z Bratkiem- zad. 2 i 3 str. 48
Matematyka:
Uzupełnić kartę pracy.
Klasa Ib
Zadania dla wszystkich:
Xero ćwiczeń str. 48 zad. 1, 2, 3.
Matematyka:
strona 10 ksero
Klasa Ic
Brak zadania domowego.
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadania na ostatnich kartkach
Klasa Id
Zadania dla wszystkich:
Xero ćwiczeń str. 48 zad. 1, 2, 3.

Matematyka
Uzupełnić kartę pracy.
Klasa IIa
Brak zadania domowego.
Matematyka
zadanie 2 strona 25 i zadanie 2 strona 26
Klasa IIb
Krótki sprawdzian :układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, głoski sylaby, litery.
Matematyka
Str. 29 – zad. 2,3.
Klasa IIc
W zeszycie opiszę i narysuję dowolny liść (oprócz liścia klonu) według wzoru
zamieszczonego w zad. 1 str.34 (kserokopia).
Zad. 1 i 2 str. 36 (kserokopia)
Przeczytam lekturę Marii Kownackiej pt. "Plastusiowy pamiętnik" do 12 listopada.
Matematyka
Uzupełnić kartę pracy.
Klasa IId
Brak zadania domowego.

Matematyka:
Proszę uzupełnić zadania na ostatnich kartkach
Klasa IIIa
Nauczę się czytać opowiadanie str. 48-49. Wypisze z tekstu po 2 rzeczowniki, 2 czasowniki,
2 przymiotniki i ułożę z nimi różne zdania: oznajmujące, pytające, rozkazujące.
Dla chętnych dokończyć: ksero str.45

Matematyka
zadanie 3 strona 21 . Proszę się nauczyć tabliczki mnożenia do 50
Klasa IIIb
Brak zadania domowego.
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie domowe na rozdanych kartkach. Proszę przygotować się na krótki
sprawdzian z mnożenia i dzielenia.
Klasa IIIc
Zadania dla wszystkich:
Xero ćwiczeń str. 32.
Nauczę się czytać czytankę str. 48 - 49.
Utrwalę zasadę pisowni wyrazów z (ch).
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie domowe na rozdanych kartkach. Proszę przygotować się na krótki
sprawdzian z mnożenia i dzielenia.
Klasa IIId
Plan opisu psa Lampo (załącznik 6)- uczniowie nieobecni otrzymają na następnych
zajęciach.
Nauczę się opowiadać jeden wybrany rozdział lektury pt. "O psie, który jeździł koleją"
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie domowe na rozdanych kartkach. Proszę przygotować się na krótki
sprawdzian z mnożenia i dzielenia.
Klasa IVa
Podręcznik str. 31 zad. 8
Podręcznik str. 50 zad. 4 (na osobnej kartce)
WOP
Jakie znasz mniejszości narodowe w Polsce?
Matematyka
Podręcznik str. 48 – zad 3 a),b)c) oraz zad.5. Kartkówka z kolejności działań.

Klasa IVb
Przyniosę na zajęcia lekturę „Spotkanie nad morzem”
Kartkówka ortograficzna, rz i ó wymienne 14.10.2017 (przygotować się z zadań
omówionych na lekcji-podręcznik).
Proszę wykonać zadania na karcie pracy.
Gabrysia i Natalka przygotują scenkę dialogową na ocenę.
Chętni:
WOP
Jakie znasz mniejszości narodowe w Polsce?
Matematyka
Podręcznik str. 48 – zad 3 a),b)c) oraz zad.5. Kartkówka z kolejności działań.
Klasa IVc
Podręcznik str. 50 zad. 4 (na osobnej kartce)
WOP
Zeszyt ćwiczeń str. 32 oraz uzupełnij schemat drzewa genealogicznego ze str. 34 w zeszycie
ćwiczeń.

Matematyka:
Zad.4 str. 32; Zad. 6 i 7 str. 33 w ćwiczeniach. Dodatkowe zadania można przynieść do
końca pażdziernika.

Klasa Va
Dyktando ortograficzne- proszę powtórzyć ćwiczenia z podręcznika, wykonywane na
zajęciach.
Proszę o przyniesienie na zajęcia lektury „Przygody Odyseusza”.
Opowiem jedną z ulubionych przygód Odyseusza- na ocenę.
Dla chętnych:
WOP
Na postawie tekstu ze str. 34 w podr. opisz życie w klasztorze.
Zeszyt ćwiczeń str. 25 ćw. 5
Matematyka
Podręcznik str. 60 – zad. 17,18.
Klasa Vb
1. Wklej do zeszytu karty pracy.
2, Napisz mowę oskarżycielską w imieniu bogów lub mowę pochwalną w imieniu ludzi,
wykorzystaj słownictwo z zad. 3b/ str. 38
dla chętnych: folder o Prometeuszu według otrzymanej instrukcji
WOP
Wczoraj i dziś 5, zeszyt ćwiczeń, zadanie 1,2,3 na stronie 15.
Matematyka:
Zad. 6 i 7 str. 31 oraz Zad. 11 str. 34
Klasa VIa
Dokończ karty pracy.
Przygotuj się do testu z lektury pt. Ten obcy.
Dla chętnych:
WOP
Opisz podane osoby należące do Wielkiej Emigracji (minimum 5 zdań)
Adam Mickiewicz
Juliusz Słowacki

Ernest Malinowski
Józef Bem
Matematyka:
Klasa VIb
Przygotuj się na sprawdzian gramatyczny- grupa podmiotu i orzeczenia, wykres zdania
pojedynczego. Osoby nieobecne w dniu 15.10.2017 napiszą sprawdzian gdy tylko będą
obecne w szkole.
Przeczytać lekturę „Sposób na Alcybiadesa” do 22.10.2017
Dla chętnych
WOP
Zeszyt ćwiczeń, Tajemnice przyrody, zadanie 1,2,3,4 na stronach 60 - 61.
Matematyka:

Klasa VIIa
Kogo można nazwać współczesnym Prometeuszem? Podaj przykłady i uzasadnij wybór.

WOP
Przedstaw sylwetkę i osiągnięcia jednego z polskich przedstawicieli Wielkiej Emigracji.
Matematyka:
Zad. 6 i 7 str. 17 w podręczniku.
Klasa VIIb
1. Wykonać zadania z karty pracy dotyczące Danuśki i Jagienki.
2. Napisać charakterystykę porównawczą Danuśki i Jagienki-na ocenę.
3. Przeczytać lekturę „Klasa pani Czajki” do 22.10.2017
Chętni:
Napisz jakie obyczaje rycerskie zostały opisane w lekturze „Krzyżacy”.
WOP
Przygotuj się do sprawdzianu z I działu.
Matematyka:

Str.13 – ćw. 5-9.
GIMNAZJUM
Klasa II
Określ podane formy poniższych wyrazów (przymiotnik, imiesłów przymiotnikowy czynny
lub bierny, imiesłów przysłówkowe współczesny lub uprzedni):
zapomniawszy, typowy, zrobiony, zbity, wiodący, czerwony, mówiąc, złośliwy.
Przygotuj się do omawiania lektur (,,Siłaczka", ''Dywizjon 303).
Przygotuj się do kartkówki z imiesłowów.
WOP
Wypisz przywileje szlacheckie. Który z przywilejów twoim zdaniem był najważniejszy
uzasadnij swój wybór.
Matematyka:
zadanie 6, 8 i 9 strona 44
Klasa III
Określ podane formy poniższych wyrazów (przymiotnik, imiesłów przymiotnikowy czynny
lub bierny, imiesłów przysłówkowe współczesny lub uprzedni):
zapomniawszy, typowy, zrobiony, zbity, wiodący, czerwony, mówiąc, złośliwy.
Przygotuj się do omawiania lektur (,,Siłaczka", ''Dywizjon 303).
Przygotuj się do kartkówki z imiesłowów.
WOP
uzupełnij otrzymane na lekcji karty pracy.
Matematyka
zadania "sprawdź sam siebie"
I LO
1. Naucz się swojej kwestii na akademię.
WOP
ćw. 5 i 6 z rozdanych kart pracy
wybrane osoby przygotują referaty na temat kształtowania się granic II RP.
Matematyka
Podręcznik str. 41 – zad. 15,18.. Dla chętnych zad.16.

