ZADANIA DOMOWE 03-04 LUTEGO
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
ABC Smyka, str. 44-45 oraz 47.
Przypominam o przyniesieniu zdjęć rodzinnych do kroniki klasowej.
Klasa 0b
ABC Smyka, str. 44-45 oraz 47.
Przypominam o przyniesieniu zdjęć rodzinnych do kroniki klasowej.
Klasa Ia
Nauka pisania liter i cyfr cz. 2- str. 5, 7
Chętni
Nauka pisania liter i cyfr cz. 2- str. 8
Matematyka:
Str.9 – zad.3, str.10 – zad.2.
Klasa Ib
Proszę o uzupełnienie w małych ćwiczeniach do kaligrafii str. 4 i 7.
Matematyka:
zadanie 1, 2 i 3 strona 11
Klasa Ic
"Nauka pisania liter i cyfr" cz.2 dokończyć stronę 4 i 7.
Przypominam, że wciąż trwają zapisy na kartki wielkanocne i rodzinne mini sesje
zdjęciowe!
Matematyka:
Proszę o podpisanie ćwiczeń oraz o uzupełnienie strony 10.
Klasa Id
Proszę o uzupełnienie w małych ćwiczeniach do kaligrafii str. 4 i 7.

Matematyka
Str. 11 – zad.3,4,5.
Klasa IIa
Zadanie 2 strona 55 "Ćwiczenia do podręcznika NASZA SZKOŁA"
Przyniosę lekturę "Plastusiowy pamiętnik"
Przypominam, że wciąż trwają zapisy na kartki wielkanocne i rodzinne mini sesje
zdjęciowe!
Matematyka
zadanie 1, 2 strona 15
Klasa IIb
Przyniosę lekturę "Zaczarowana zagroda"
Przypominam, że wciąż trwają zapisy na kartki wielkanocne i rodzinne mini sesje
zdjęciowe!
Matematyka
Str. 26 – zad. 6, str. 27 – zad. 1,2. Sprawdzian z mnożenia przez 0,1,2,3.
Klasa IIc
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 2- zad. 2 str. 55 ; PODRĘCZNIK CZ. 2- zad. 2 str. 73
Przeczytam lekturę pt. "Pan Kuleczka" do 25 lutego
Matematyka
Str. 30 -zad. 4,5,6. Sprawdzian z mnożenia przez 0,1,2,3.

Klasa IId
Zadanie 2 strona 55 "Ćwiczenia do podręcznika NASZA SZKOŁA
Przeczytam lekturę "Kacperiada" do 25.02.2018r.
Przypominam, że wciąż trwają zapisy na kartki wielkanocne i rodzinne mini sesje
zdjęciowe!
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie strony 34 w ćwiczeniach.

Klasa IIIa
Zadania dla wszystkich:
W zeszycie przedmiotowym wykonam opis Karolci, głównej bohaterki lektury według
następujących punktów:
1. kim jest (przedstawienie postaci);
2. jej wygląd zewnętrzny;
3. jej cechy charakteru;
4. mój stosunek do postaci.
Matematyka
zadanie 5, 6 strona 10
Klasa IIIb
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 2- zad. 1, 3 str. 55, zad. 2 str. 57
Przeczytam lekturę pt. "O psie, który jeździł koleją" do 10 lutego.
Matematyka:
Proszę o zrobienie zadań od 4 - 7 ze strony 17 w ćwiczeniach. Proszę o przygotowanie ich na
osobnych kartkach. Wypisanie numeru zadania, działania i odpowiedź.
Klasa IIIc
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 2 str. 69 zad. 2, 3, str. 71 zad. 3.
Za dwa tygodnie będziemy omawiać lekturę pt. "Karolcia".
Matematyka:
Proszę o zrobienie zadań od 4 - 7 ze strony 17 w ćwiczeniach. Proszę o przygotowanie ich na
osobnych kartkach. Wypisanie numeru zadania, działania i odpowiedź.
Klasa IIId
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 2- zad. 3 str. 55, zad. 2 str. 57
Przeczytam lekturę pt. "Oto jest Kasia" do 10 lutego
Matematyka:
Proszę o zrobienie zadań od 4 - 7 ze strony 17 w ćwiczeniach. Proszę o przygotowanie ich na
osobnych kartkach. Wypisanie numeru zadania, działania i odpowiedź.

Klasa IVa
Spośród wydarzeń z lektury wybierz to, które jest Twoim ulubionym i krótko je opisz (w
zeszycie).
WOP
Wczoraj i dziś 4, podręcznik, zadania 1-4 na stronie 77. Wyjaśnij, jakie możliwości dała
praludziom umiejętność rozniecania ognia.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 59. Proszę nosić na lekcje przybory geometryczne.

Klasa IVb
Podręcznik, str. 121, zad. 2
Zeszyt ćwiczeń, str. 32, zad. 4 oraz str. 33, zad. 7a.
Napiszę w zeszycie informacje o Janinie Ochojskiej oraz o Malali (kim są, ile mają lat, czym
się zajmują itd.).
Lektura „Janko Muzykant” na 17.02.2018
Chętni:
WOP
Wczoraj i dziś 4, podręcznik, zadania 1-4 na stronie 77. Wyjaśnij, jakie możliwości dała
praludziom umiejętność rozniecania ognia.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 59. Proszę nosić na lekcje przybory geometryczne.

Klasa IVc
Dokonaj poprawy części 2 testu z lektury (w zeszycie).
Uzupełnij kartę pracy ,,Najeżone wyrazy''.
WOP
zeszyt ćwiczeń str. 27 oraz ćw. 3 ze str. 29

Matematyka:
Proszę o przygotowanie się na sprawdzian z mnożenie i dzielenia pisemnego oraz z zadan z
treścią dotyczących mnożenia i dzielenia.
Klasa Va
Wytnij i wklej do zeszytu informacje dotyczące zasad pisowni partykuły –nie. Codziennie
czytaj i powtarzaj te zasady oraz zasady pisowni cząstki –by, -byś, -bym.
Recytacja wiersza „Dwa wiatry” z podręcznika, str. 72 – osoby nieobecne-recytacja
17.02.2018
Dokończ charakterystykę Tomka Wilmowskiego – osoby nieobecne.
Poprawa sprawdzianu gramatycznego. Osoby nieobecne piszą sprawdzian – ostateczny
termin 10.02.2018.
Lektura „W pustyni i w puszczy” do dnia 10.03.2018 – sprawdzian z treści.

Dla chętnych:
WOP
zeszyt ćwiczeń str. 69 zad. 2 i 3
str. 70 zad. 5
Dla chętnych:
str. 73
oraz
przygotuj się do poprawy sprawdzianu
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 84.

Klasa Vb
1. Przygotuj się do sprawdzianu z lektury ,,W pustyni i w puszczy'' na podstawie notatek
z zeszystu i kart pracy (biografia i twórczość Henryka Sienkiewicza, bohaterowie,
czas i miejsce akcji, flora i fauna Afryki, afrykańskie zwyczaje, choroby, zjawiska
atmosferyczne ukazane w powieści, cechy Stasia i ich uzasadnienie, ,,W pustyni i w
puszczy'' jako powieść).
2. Napisz ogłoszenie - zad. 2/ str. 319
3. Ćw. 3/ str. 27 - zeszyt ćw.
4. Jeśli ktoś nie wykonał na lekcji - ćw. 6/ str. 34 - zeszyt ćw.

WOP
Wczoraj i dziś 5, zeszyt ćwiczeń, zadania 1-7 na stronie 44-46 oraz 1,2 na stronie 47.
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie zad. 4 i 5 str. 83 w ćwiczeniach.
Klasa VIa
Naucz się na pamięć fraszki Jana Kochanowskiego "Na zdrowie".
Dla chętnych:
Napisz fraszkę na dowolny temat.
WOP
zeszyt ćwiczeń str. 53 ćw. 2
str. 54 ćw. 4
str. 64 ćw. 1
str. 65 ćw. 3
Dla chętnych:
wyjaśnij pojęcie: Blitzkrieg
Klasa VIb
Napisz w kilku zdaniach notatkę w zeszycie o związku tytułu z treścią powieści „Ten obcy”.
Poszukaj i zaznacz w powieści opisy głównych bohaterów.
Wykonaj w zeszycie od lekcji metaplan (według przykład wykonanego na lekcji) –
problem: „Dlaczego Ula nie może porozumieć się z ojcem?”
Dla chętnych
WOP
Przygotuj prezentację pod tytułem: Osiągnięcia II Rzeczypospolitej. Prezentację można
wykonać komputerowo lub na arkuszu papieru i powinna ona zawierać informacje, które
według Ciebie obrazują odbudowę państwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
Klasa VIIa
Podręcznik, str. 105, zad.2.

WOP
*Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 60-666.
*przygotuj się do testu -Rozdział IV
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie zadań 3 i 4 str. 25 w ćwiczeniach oraz 6 i 8 str. 26.
Klasa VIIb
Przyniosę charakterystykę porównawczą Czesnika i Rejenta – na ocenę.
Podręcznik, str. 170 – przepisać do zeszytu tabelkę i zapamiętać informacje w niej zawarte.
Zad. 6, str. 170
Przeczytam ze zrozumieniem „Dziady” – str. 265 (wraz ze wstępem), Ballady:
„Świtezianka” i „Lilije”- str. 253-261 – termin 17.02.2018
Chętni:
Zeszyt ćwiczeń, str. 54, zad. 1-2
WOP
Uzupełnij kartę pracy "Masy powietrza kształtujące pogodę w Polsce"
skorzystaj z zeszytów ćwiczeń str. 36

Matematyka:
Zeszyt ćwiczeń str. 40 – ćw. 5,6. Kartkówka z geometrii – kąty, linie proste, trójkąty.

GIMNAZJUM
Klasa II
Napisz opinię o lekturze, pamiętaj o uzasadnieniu swojej oceny.

WOP
* wykonaj plakat informujący lub prezentację o Husarii.
Matematyka:
zadanie 9, 10 strona 123

Klasa III
Uzupełnij kartę pracy dotyczącą pisowni nazw utworów literackich i czasopism.
Naucz się ,,Reduty Ordona" (3 zwrotki). Termin recytacji 17 lutego.
WOP
*Wypisz skutki powstania styczniowego.
Matematyka
zadanie 15, 18 strona 91
I LO
Przygotuj się do sprawdzianu ze średniowiecza.
Przygotuj się do dyktanda.
WOP
Opisz wydarzenia na terenie Polski mające miejsce w danych okresach geologicznych dokończenie pracy na lekcji.
Matematyka
Brak zadania

