ZADANIA DOMOWE 12-13 MAJA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
ABC Smyka 4 str. 19 i 56. Proszę przynosić tylko czwartą część książki.
Klasa 0b
ABC Smyka 4 str. 19 i 56. Proszę przynosić tylko czwartą część książki.
Klasa Ia
NAUKA PISANIA LITER I CYFR CZ. 2- str. 67
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 3- zad. 2 str. 78, zad. 2 str. 80
Zadania dla chętnych
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 3- zad. 3 str. 78
Matematyka:
Str. 45 – zad. 1,2,3 w ćwiczeniach do j. polskiego.

Klasa Ib
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 3 str. 78 zad. 1, 2, 3.
Matematyka:
zadanie 1,2/79
Klasa Ic
NAUKA PISANIA LITER I CYFR CZ. 2 - uzupełnię strony 62 i 66.
PODRĘCZNIK CZ. 3 - ćwiczymy czytanie, str. 91.
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie zadań z rozdanych kartek.
Klasa Id
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 3 str. 78 zad. 1, 2, 3.
Matematyka
Str. 45 – zad. 1,2,3 w ćwiczeniach do j. polskiego.

Klasa IIa
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 4- zad. 2, str. 8.
Przygotuję się do testu z gramatyki i ortografii: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, rodzina
wyrazów, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, pisownia wyrazów z: ó, u, ż,
rz, h, ch.
Matematyka
zadanie 1,2/64
Klasa IIb
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 3 - str. 78 i 79, zad. 1 str. 80.
Przygotuję się do testu z gramatyki i ortografii: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, rodzina
wyrazów, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, pisownia wyrazów z: ó, u, ż,
rz, h, ch.
Dodatkowa praca domowa
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 4 -zad. 2, str. 8
Matematyka
Str. 72,73. Proszę ćwiczyć mnożenie przez 2,3,4,5.
Klasa IIc
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 4- zad. 2, 3 str. 23
Nauczę się opowiadać jeden wybrany rozdział lektury pt. "Kacperiada"
Przygotuję się do testu z gramatyki i ortografii: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, rodzina
wyrazów, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, wyrazy przeciwstawne, np.
biały- czarny, długi- krótki, pisownia wyrazów z: ó, u, ż, rz (UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE
PISALI TESTU LUB CHCĄ GO POPRAWIĆ)
Matematyka
Str. 65– zad. 3,4,5. Proszę ćwiczyć mnożenie przez 2,3,4,5
Klasa IId
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 3 - str. 78 i 79, zad. 1 str. 80.
Przygotuję się do testu z gramatyki i ortografii: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, rodzina
wyrazów, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, pisownia wyrazów z: ó, u, ż,
rz, h, ch.
Dodatkowa praca domowa
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 4 -zad. 2, str. 8.

Matematyka:
Proszę o uzupełnienie strony 66 i 67 w ćwiczeniach
Klasa IIIa
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 4 zad. 2, 3, str. 7 zad. 4.
Matematyka
zadanie 8,9/57
Klasa IIIb
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 4- zad. 1, 2, str. 71, zad. 77
Przygotuję się do testu z gramatyki i ortografii (UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE PISALI
TESTU LUB CHCĄ GO POPRAWIĆ)
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:
Proszę o uzupełnienie zad. 17 i 18 strona 60 w ćwiczeniach
Klasa IIIc
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie zad. 17 i 18 strona 60 w ćwiczeniach

Klasa IIId
Nauczę się czytać- podręcznik cz. 4 str. 62- 64
Przeczytam trzy baśnie do wyboru z lektury pt. "U złotego źródła" (do 20 maja) i przyniosę
ją do szkoły.
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie zadań ze strony 56 i 57 w ćwiczeniach

Klasa IVa
Naucz się wybranego wiersza na pamięć (,,Miasto'' lub ,,Wyliczanka'', podręcznik str. 247
Podręcznik str. 268 zadanie 8.
WOP
Proszę przynieść kilka monet eurocentów z różnymi awersami narodowymi w celu
rozpoznania krajów strefy euro.
Matematyka
Klasa IVb
Zeszyt ćwiczeń, str. 94, zad. 4-5
Chętni:
Zeszyt ćwiczeń, str. 78, zad. 1-2
WOP
Proszę przynieść kilka monet eurocentów z różnymi awersami narodowymi w celu
rozpoznania krajów strefy euro.
Matematyka
Klasa IVc
Zeszyt ćwiczeń str. 38 i 39 ćw. 1-5
WOP
Dlaczego polskie państwo podziemne w czasie powstania styczniowego działało w
tajemnicy przed władzami Rosji?
Matematyka:
Brak zadania domowego
Klasa Va
Podręcznik, str. 231, zad. 7
Przygotuj się na sprawdzian ze środków stylistycznych – osoby, które nie pisały lub osoby
poprawiające.

Przygotuj się na sprawdzian z zaimków, przyimków, wyrażeń przyimkowych,
równoważnika zdania, podmiotu i orzeczenia – osoby, które nie pisały lub osoby
poprawiające.
Dla chętnych:

WOP
do końca maja - wyniki eksperymentu.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 28 – ćw. od 6 do 9.

Klasa Vb
Jak skończyła się według Ciebie przygoda Roberta w lesie? (podr. str. 112). Napisz
opowiadanie w zeszycie.
Przygotuj się do sprawdzianu ze słowników i frazeologizmów z lekcji.
Za niebieskimi drzwiami - 27 maja (proszę przynieść przeczytane lektury)
WOP
Wczoraj i dziś 5, ćwiczenia, zadania 6,7 na stronie 78 oraz 1,2,3 na stronie 79.
Matematyka:
Zadanie 5 i 6 str. 136 w podręczniku.
Klasa VIa
Podręcznik, str 235-236, zad.1-3.
Proszę przynieść zaległe prace domowe.
Przypominam o sprawdzianie z lektury!
Zapraszam na zebranie z rodzicami (sobota 19 maja, godz. 9:30).
WOP
Brak zadania
Matematyka
Podręcznik str. 172 – sprawdź się .

Klasa VIb
Przygotuj się na poprawę sprawdzianów.
Dla chętnych
WOP
Wczoraj i dziś 6, ćwiczenia, zadania 1,2,3,4 na stronach 87 - 88 oraz 1,2,3,4,5 na stronie 89.
Matematyka
Podręcznik str. 172 – sprawdź się .
Klasa VIIa
Podręcznik, str.198, zad. 4,5.
Przypominam o sprawdzianie z lektury!

WOP
Brak pracy domowej
Matematyka:
Zad. 9 str. 113 w podręczniku.

Klasa VIIb
Proszę się nauczyć podziału słowotwórczego wyrazów oraz materiału związanego z
imiesłowami, który został omówiony na lekcji.
Przygotuj się na poprawę sprawdzianów.
Przynieś zaległe prace domowe.
Chętni:

WOP
przygotuj się do kartkówki z 3 ostatnich lekcji.
Matematyka:

GIMNAZJUM
Klasa II
Opis przeżyć wewnętrznych - scharakteryzuj formę wypowiedzi pisemnej.

WOP
Brak pracy domowej

Matematyka:
zadanie 4,5,6/44 ksero
Klasa III
Opis przeżyć wewnętrznych - scharakteryzuj formę wypowiedzi pisemnej.

WOP
Brak pracy domowej
Matematyka
Brak zadania
I LO
Z jakich powodów ludzie uciekają w świat fantazji? W swoich rozważaniach odnieś się do
postaci Don Kichota.
WOP
dokończ zadanie z karty pracy
Matematyka
Podręcznik str. 241 – zad. 22,23,25.

