
Wszelkie dodatkowe informacje na grupach. Można się też kontaktować ( Zadawać pytania) 

na  e-maile    borhist@interia.pl 

Historia 23-27 marca klasy IV-VIII 

KLASA IV                                                                                                                                                             Proszę o realizację w tym tygodniu 

następujących zagadnień: 

1. Temat: XVII wiek – stulecie wojen (proszę temat przeczytać – str 80 podręcznik ) a następnie uzupełnić zeszyt ćwiczeń). Dodatkowo przeczytać Czasy 

Stanisławowskie –od str. 85 podręcznik 

klasa VI 

Proszę o realizację w tym tygodniu następujących zagadnień: 

1.Temat : Pierwszy rozbiór Polski (proszę  przeczytać – od str 158 podręcznik ) a następnie uzupełnić zeszyt ćwiczeń. 

2. Temat : Kultura polskiego oświecenia (proszę temat przeczytać – od str 163 podręcznik ) a następnie uzupełnić zeszyt ćwiczeń 

Klasa VII 

Proszę o realizację w tym tygodniu następujących zagadnień: 

Przeczytać. Tajemnice sprzed wieków ,, Jakie były początki czołgów “od  str. 168 podręcznik ( Wyślę kartę pracy do wypełnienia ) 

1. Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich (proszę  przeczytać –od str 170 podręcznik ) a następnie uzupełnić zeszyt ćwiczeń. 

2. Temat: Rewolucja w Rosji (proszę  przeczytać – od str 175 podręcznik ) a następnie uzupełnić zeszyt ćwiczeń. 

Klasa VIII 

Proszę o realizację w tym tygodniu następujących zagadnień: 

1. Temat: Polski Październik (proszę  przeczytać –od  str 182 podręcznik ) a następnie uzupełnić zeszyt ćwiczeń. 

2. Temat: PRL w latach 1956 – 1970 (proszę  przeczytać –od str 187 podręcznik ) a następnie uzupełnić zeszyt ćwiczeń. 

WOS  23-27 marca klasy VIII 

 
Proszę o realizację w tym tygodniu następujących zagadnień: 

1. Temat: Prezydent I Rada Ministrów. Przeczytać od strony 140 w podręczniku a  następnie przerobić ćwiczenia ( książka str. 144 -145 ) W zeszycie 
przedmiotowym wykonać pisemnie a) ćw. 2 oraz 3 str. 144  

                                                                                                        b) ćw. 8 str. 145 

2. Temat: Sądy I trybunały. Przeczytać od strony 146 w podręczniku a  następnie wykonać ćwiczenia ( książka str. 150 -151 ) w tym zeszycie  pisemnie  w 
zeszyciea) ćw. 2 str. 150 oraz ćw. 5  str. 151. 
 

Wychowanie fizyczne  23-27 marca klasy VIII 
Klasa IV –  przepisy gry w koszkówkę – mteriały na grupie 

               -   ćwiczenia gimnastczne      -  materiały nagrupie 

Klasa VI –  przepisy gry w koszykówkę      – materiały na grupie 

               -   ćwiczenia gimnastyczne           - materiały na grupie 

Klasa VII – przepisy gry  w piłke siatkową – materiały na grupie 

                 -  ćwiczenia gimnastyczne           - materiały na grupie 

Klasa VIII – przepisy gry  w piłke siatkową – materiały na grupie 

                  -  ćwiczenia gimnastyczne           - materiały na grupie 


