
Zalecenia dla uczniów klasy Vb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

7.05.2020 

INFORMATYKA 

Temat: Podróż z przeszkodami. Przygotowanie filmu przygodowego. 

Zapoznaj się z tematami w podręczniku na stronie 118-119. 

Z zaistniałych przyczyn (nauka zdalna) będziesz musiał sam wykonać zadanie. Masz na to 2 

tygodnie. Termin oddania pracy 21.05.2020r. 

Program PivotAnimator możesz pobrać klikając tutaj. 

UWAGA 
„OSTRZEŻENIA ANTYWIRUSOWE 

15.01.2020  

Niektóre przeglądarki i oprogramowanie antywirusowe, takie jak Norton, mogą wyświetlać 
ostrzeżenia dla Pivot. Są to fałszywe alarmy, które mogą wystąpić, ponieważ niektóre 
oznaczą wszystko, czego nie rozpoznają. Instalator Pivot zawiera oferty dotyczące innego 
oprogramowania, ale wszystkie są opcjonalne podczas instalacji i nie powodują uszkodzenia 
komputera. Pivot i instalator są bezpieczne.” 

Podczas instalacji programu proszę zwrócić uwagę na opcjonalne oprogramowanie, które 

można pobrać i zainstalować przez nieuwagę.  

Proszę NIE INSTALOWAĆ INNYCH PROGRAMÓW razem z PivotAnimator. 

Przykładowe programy na które nie musimy wyrażać zgody na instalację wybierając 

odmowę „Decline”: 

 

http://pivotanimator.net/


Stworzoną animację prześlij na poniższy adres. 

Może cię zainteresuje (youtube): 

PORADNIK-Jak korzystać z programu PIVOT-by MINI ROCKS VIDEOS 
 

Wskazane przez nauczyciela zadania wyślij na adres szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 5b informatyka Podróż z przeszkodami 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

Do zeszytu piszemy: 

Lesson 

Topic: Revision- powtórzenie wiadomości. 

 

Zadania do wykonania   

Ex 2 p 85 Uzupełnij zdania wyrazami z tabelki 

Ex 4 p 85 Napisz zdania twierdzące lub przeczące w czasie past simple, użyj was, were, 

wasn’t, weren’t 

Ex 5 p 85 Uzupełnij dialog w czasie past simple, użyj was, were, wasn’t, weren’t 

Ex 6 p 85 Utwórz pytania z was i were a potem dopisz krótkie odpowiedzi 

Filmiki 

Zdania twierdzące https://www.youtube.com/watch?v=sNI9AC0MvN8&t=72s 

https://www.youtube.com/watch?v=uwMSHn51mmg 

Zdania przeczące https://www.youtube.com/watch?v=z6hZFjbTqFY 

Pytania i krótkie odpowiedzi https://www.youtube.com/watch?v=kvuWQXR84Xo 

https://www.youtube.com/watch?v=fuknKYVoKGU 

 

 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

  tytuł wiadomości: 5b angielski  

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 
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MATEMATYKA 

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych – powtórzenie i utrwalenie. 

Rozwiąż w zeszycie zadania z podręcznika: 

zad. 1, str. 213 

zad. 3, str. 213 

zad. 1, str. 216 

zad. 3, str. 216 

zad. 9, str. 214 – zadanie dla osób chętnych 

zad. 9, str. 217 – zadanie dla osób chętnych 

Zadania sprawdzę po powrocie do szkoły. 

 

 


