ZADANIA DOMOWE 21-22 PAŹDZIERNIKA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
Brak zadania domowego
Klasa 0b
Brak zadania domowego
Klasa Ia
Brak zadań domowych.
Matematyka:
Uzupełnić kartę pracy.
Klasa Ib
Brak zadania domowego
Matematyka:
Brak zadania domowego.
Klasa Ic
Brak zadania domowego.
Matematyka:
Brak zadania domowego
Klasa Id
Brak zadania domowego
Matematyka
Uzupełnić kartę pracy.
Klasa IIa
Brak zadania domowego.
Matematyka
zadanie 3 strona 27 oraz zadanie 3 strona 29

Klasa IIb
Jak obchodzimy Święto Wszystkich Zmarłych w Polsce?porozmawiaj z rodzicami.
Matematyka
Str. 41 – zad. 1,2 (dla chętnych str.47 – zad.3,4).

Klasa IIc
Przeczytam lekturę Marii Kownackiej pt. "Plastusiowy pamiętnik" do 19 listopada.
Matematyka
Uzupełnić kartę pracy.
Klasa IId
Brak zadania domowego.
Matematyka:
Brak zadania domowego
Klasa IIIa
Napisz w zeszycie jak zmieniało się zachowanie Kasi w powieści.
Matematyka
zadanie 2, 3 strona 24
Klasa IIIb
Brak zadania domowego.
Matematyka:
Proszę rozwiązać rozdaną krzyżówkę i przynieść linijki i ołówki. Proszę nauczyć się na
pamięć mnożenia: 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10.

Klasa IIIc
Brak zadania domowego
Matematyka:

Proszę rozwiązać rozdaną krzyżówkę i przynieść linijki i ołówki. Proszę nauczyć się na
pamięć mnożenia: 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10.
Klasa IIId
Wykonam projekt w dowolnej formie, np. plakat, album, prezentacja multimedialna itp. o
przyznanym kraju europejskim (nieobecni: (Amelia A.- Belgia, Dominika M.- Dania, Kaja
T.- Rosja)
do 12 listopada.
Przeczytam lekturę pt. "Karolcia" do 26 listopada.
Matematyka:
Proszę rozwiązać rozdaną krzyżówkę i przynieść linijki i ołówki. Proszę nauczyć się na
pamięć mnożenia: 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10.
Klasa IVa
Narysuj portret pana Kleksa (format minimum A4)
Uzupełnij kartę pracy ,,Kuchnia pana Kleksa"
WOP
Przygotuj się do sprawdzianu z rozdziałów: Ja i moje otoczenie.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń cała str. 79.
Klasa IVb
Wypożyczamy lekturę „Dynastia Miziołków”.
Sprawdzian 4.11.2017 (zwroty grzecznościowe, zapis dialogu, czytanie ze zrozumieniem).
Chętni:
WOP
Przygotuj się do sprawdzianu z rozdziałów: Ja i moje otoczenie.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń cała str. 79.
Klasa IVc
Zadanie 2 z karty pracy: cz to prawda, że ,,Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na
świecie''?. Podaj przykłady bohaterów literackich lub filmowych: prawdziwi przyjaciele fałszywi przyjaciele.

Przeczytaj lekturę ,,Akademia pana Kleksa'' (termin omawiania 19 listopada).
WOP

Matematyka:
Proszę o przygotowanie się do sprawdzianu z zadań z rozdanych kartek (podręcznik str. 5455)
Klasa Va
Sprawdzian z mitologii 11.11.2017 (bogowie, związki frazeologiczne i ich znaczenie, co to
są mity, czytanie ze zrozumieniem, zadanie na 6 mit o Syzyfie, Tezeuszu i Herkulesie)
Dyktando ortograficzne- proszę powtórzyć ćwiczenia z podręcznika, wykonywane na
zajęciach- osoby, które nie pisały z powodu nieobecności.
Proszę o zwrot do biblioteki lektury „Przygody Odyseusza”. Wypożyczamy lekturę
„Najwyższa góra świata”
Dla chętnych:
WOP
przygotuj się do sprawdzianu z działu II
zeszyt ćwiczeń st. 36 - 37
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 62 – ćw.3-7 (dla chętnych ćw.8,9)

Klasa Vb
1. Wklej do zeszytu punkty planu szczegółowego mitu o Demeter i Korze.
2. Przeczytaj na 5 listopada ,,Przygody Odyseusza''.
3. Przygotuj się do sprawdzianu z tworzenia punktów planu, bogów mitologicznych,
czytania ze zrozumieniem.
WOP
Wymień romańskie i gotyckie budowle w Polsce.

Matematyka:
Proszę o przygotowanie się do sprawdzianu z zadań z podręcznika (str. 52-53 stary, 54-55
nowy)
Klasa VIa
Napisz pięć zdań pojedynczych rozwiniętych i wykonaj ich wykresy.
Dla chętnych:
WOP
zeszyt ćwiczeń str. 10 - 12
Matematyka:
Klasa VIb
Sprawdzian z treści lektury „Sposób na Alcybiadesa” – 4.11.2017
Proszę o wykonanie zaległych zadań domowych-Zuzia i Martin.
Osoby, które nie zaliczyły sprawdzianu gramatycznego-proszę się nauczyć na powtórkę
4.11.2017.
Lektura „Szatan z siódmej klasy” do 26.11.2017-sprawdzian z treści
Dla chętnych
WOP
Wymień barokowe i klasycystyczne budowle w Polsce.
Klasa VIIa

Napisz autobiografię.

WOP
uzupełnij kartę pracy otrzymana na lekcji. Osoby, które otrzymały role w przedstawieniu( z
okazji 11 listopada-Dnia niepodległości) proszone są o zapoznanie się z tekstem.
Matematyka:
Zadania 7,8,9, 11, 12 str. 27 z podręcznika ( rozdanych kartek).

Klasa VIIb
Przeczytać lekturę „Klasa pani Czajki” do 05.11.2017-sprawdzian z treści.
Nauczę się swojej roli na przedstawienie o „Krzyżakach” i przyniosę kostium.
Chętni:
WOP
napisz w zeszycie definicję długości i szerokości geograficznej
podaj współrzędne geograficzne (długość i szerokość gegraficzną) Suwałk, Szczecina,
Krakowa, Limerick, bieguna południowego oraz dowolnego miejsca położonego na
biegunie.
Matematyka:

GIMNAZJUM
Klasa II
Popraw błędy występujące w poniższych związkach frazeologicznych:
zakazane jabłko; czuć się jak karp w wodzie; mieć niedzwiedzi apetyt; wyświadczyć wilczą
przysługę; szukać wichury w polu; wtrącić swoje dwa grosze; patrzeć jak kwoka w kość;
siedzi jak mąż pod miotłą.
WOP
Przygotuj się do testu-Rzeczpospolita XVI wiek.
Matematyka:
zadanie 14 strona 50

Klasa III
Popraw błędy występujące w poniższych związkach frazeologicznych:
zakazane jabłko; czuć się jak karp w wodzie; mieć niedzwiedzi apetyt; wyświadczyć wilczą
przysługę; szukać wichury w polu; wtrącić swoje dwa grosze; patrzeć jak kwoka w kość;
siedzi jak mąż pod miotłą.
WOP
Przygotuj się do Powtórzenia -Ziemie polskie w I poł. XIX wieku.
Matematyka
Brak zadania domowego.

I LO
Znajdź w tekście Apokalipsy św. Jana elementy stylu biblijnego (paralelizmy, anafory,
inwersje).
WOP
uzupełnij karty pracy.
Matematyka

