ZADANIA DOMOWE 14-15 MARCA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
Klasa 0b
Klasa Ia
Brak zadania
Matematyka:
Brak zadania
Klasa Ib
Matematyka:
Brak zadania
Klasa Ic
Nauczę się na pamięć tekstu ze strony 52 lub 53 (do wyboru), "Nasz elementarz" część 3
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie zadań ze strony 68-69.
Klasa Id
Brak zadania
Matematyka
Proszę o uzupełnienie zadań ze strony 68-69.
Klasa IIa
Matematyka
Str. 50 – zad. 2.
Klasa IIb
Matematyka
Str. 50 – zad. 2,3,4.

Klasa IIc
Nauczę się pisowni wyrazów z h na dyktando (22 kwietnia)- wyrazy zamieszczone są w
podręczniku cz. 3 str. 12 i 13
Przeczytam lekturę pt. "Kacperiada" G. Kasdepke- do 13 maja
Matematyka
Brak zadaniaKlasa IId
Matematyka:
Brak zadania
Klasa IIIa
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia str. 42 zad. 1, 2, 3.
Uczniowie otrzymali lekturę "Polskie miasta w baśni i legendzie". Wybierają jedną legendę
dowolnego miasta (termin 05 maj).
Matematyka
Str. 44 – zad. 5.
KZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 3- zad. 3 str. 42, zad. 2 str. 63, zad. 3 str. 67
Przygotuję się do testu z gramatyki i ortografii (21 kwietnia): rzeczownik (co oznacza, na
jakie pytania odpowiada, liczby, rodzaje); czasownik (co oznacza, na jakie pytania
odpowiada, czasy, liczby, odmiana przez osoby); przymiotnik (co oznacza, na jakie pytanie
odpowiada, stopniowanie);przysłówek (co oznacza, na jakie pytanie odpowiada); liczebnik
(co oznacza, na jakie pytania odpowiada); kolejność alfabetyczna; wyrazy przeciwstawne np.
wysoki- niski; liczenie głosek, liter i sylab w wyrazach, pisownia wyrazów z ó, u, rz,ż, h, ch,
pisownia -nie z czasownikiem i przymiotnikiem.
Zrobię projekt w dowolnej formie (plakat, album, prezentacja multimedialna itp.) o
przyznanym regionie Polski i w wyznaczonym terminie:
POMORZE I KASZUBY (21 kwiecień)- Kalina R., Kinga K., Nikola Ł. Oliver S;
MAZOWSZE (14 kwiecień- Vanessa B
ŚLĄSK (3 marzec)- Alex P.
Klasa IIIb

Matematyka:

Str. 46. Przygotować się do sprawdzianu z figur. Rysowanie kwadratu, prostokąta,
Obliczanie obwodu. Mierzenie odcinków.
Klasa IIIc
Matematyka:
Brak zadania
Klasa IIId
Zrobię projekt w dowolnej formie (plakat, album, prezentacja multimedialna itp.) o
przyznanym regionie Polski i w wyznaczonym terminie:
POMORZE I KASZUBY (21 kwiecień)- Kaja T., Dawid U.
MAZOWSZE (21 kwiecień- Maciek Ż., Vanessa W.
Przygotuję się do testu z gramatyki i ortografii (22 kwietnia): rzeczownik (co oznacza, na
jakie pytania odpowiada, liczby, rodzaje); czasownik (co oznacza, na jakie pytania
odpowiada, czasy, liczby, odmiana przez osoby); przymiotnik (co oznacza, na jakie pytanie
odpowiada, stopniowanie);przysłówek (co oznacza, na jakie pytanie odpowiada); liczebnik
(co oznacza, na jakie pytania odpowiada); kolejność alfabetyczna; wyrazy przeciwstawne np.
wysoki- niski; liczenie głosek, liter i sylab w wyrazach, pisownia wyrazów z ó, u, rz,ż, h,
ch,pisownia nie z czasownikiem i przymiotnikiem.
Matematyka:
Brak zadania
Klasa IVa
Odmień przez przypadki wyrażenie miła koleżanka.
Zeszyt ćwiczeń str. 54 ćw. 2, 3, str. 55 ćw. 5, str. 56 ćw. 7a, str. 57 ćw. 9
WOP
Podpisz nazwy województw na otrzymanej mapie, znajdź miejsce skąd pochodzisz i określ,
jaka to gmina, powiat i województwo.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 28,29.
Klasa IVb
Zeszyt ćwiczeń str. 54 ćw. 2, 3, str. 56 ćw. 7a, str. 57 ćw. 9
Chętni:

WOP
Podpisz nazwy województw na otrzymanej mapie, znajdź miejsce skąd pochodzisz i określ,
jaka to gmina, powiat i województwo.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 28,29.
Klasa IVc
Zredaaguj opis wybranej przez siebie osoby (na osobnej kartce). Skorzystaj z ,,Rad dla
piszących''.
Zeszyt ćwiczeń str. 54 ćw. 2, 3, str. 55 ćw. 5, str. 56 ćw. 7a, str. 57 ćw. 9
WOP
przygotuj się do sprawdzianu z działu Uwaga! skan lekcji 1 i 2 można znaleźć poniżej pozostałe tematy lekcyjne dostępne są na
stronie internetowej wydawnictwa: strony 52 do 74.

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Wczoraj-i-dzis-4/#p=26

Matematyka:
Proszę o uzupełnienie zadań ze strony 24 i 26 na rozdanych kartkach. Proszę o przyniesienie
kartek na lekcję.
Klasa Va
Zeszyt ćwiczeń , str. 23 zad. 2, str. 24-25, zad. 3-5 oraz zad. 8 str. 26, str. 34, zad. 4-6, str.
38-39 zad. 5-6
Dla chętnych:
WOP
podręcznik str. 68 ćw. 2 i 3
zeszyt ćwiczeń str. 38 ćw. 2 i 3
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 14 oraz dla chętnych str.17.
Klasa Vb

1. Zaznacz fragmenty dotyczące wyglądu, zachowania, umiejętności Tomka
Wilmowskiego.
WOP
Sprawdź czy masz szlacheckie pochodzenie. Wczoraj i dziś 5, zeszyt ćwiczeń, zadania
1,2,3,4,5,6 na stronach 60 - 61. Przygotuj się do sprawdzianu z rozdziału – Europejczycy
odkrywają świat i Ostatni Jagiellonowie.
Matematyka:
Brak zadania
Klasa VIa
WOP
zeszyt ćwiczeń str. 80-81 ćw. 2 i 3
Klasa VIb
Łukasz – zaległy wiersz – OSTATECZNY TERMIN
Podręcznik, str. 213, zad. 4, str. 213-214, zad. 1-3, 5, 7, 8-9
Dla chętnych
WOP
Wczoraj i dziś 6, podręcznik, zadania 1,2,3,4,5,6,7 na stronie 110. Przygotuj się do
sprawdzianu z rozdziału – Odrodzenie państwa polskiego oraz II wojna światowa.
Klasa VIIa
WOP
Przygotuję się do odpowiedzi -I wojna światowa.
Matematyka:
Podręcznik str. 104 – zad. 1-4 (pozostałe przykłady).
Klasa VIIb
Recytacja wiersza „Moja piosnka” podręcznik, str. 313 – OSTATECZNY TERMIN
Napiszę rozprawkę według planu umieszczonego w zeszycie.
Napiszę opis przeżyć wewnętrznych Hani na podstawie tabelki w zeszycie.
Przygotuję się do sprawdzianu z działu prawo – 29.04.2018
Chętni:

WOP
Brak zadania
Matematyka:
Proszę o dokończenie zadań 6,7,10,12 strona 142, Zeszyt ćwiczeń 69-71 (72 dla chętnych)

GIMNAZJUM
Klasa II
Zeszyt ćwiczeń str. 25 ćw. 1, 2, 3, 4, str. 28 ćw. 1, 4
WOP
Przygotuję projekt o Baroku w Polsce.
Matematyka:
Podręcznik str. 150 – zad. 10,11,12.
Klasa III
WOP
Wymień przyczyny I wojny światowej.
Matematyka

I LO
1. Przygotuj się do sprawdzianu ze słownictwa i frazeologii (na podstawie dwóch kart pracy
z lekcji)
2. Przeczytaj ,, Odprawa posłów greckich''/
WOP
uzupełnij karty pracy
Matematyka
Dokończyć zadanie 4,5,6 str. 239 w podręczniku.

