
Język polski 

Witajcie. 

Temat: Pisownia przymiotników złożonych – ćwiczenia. 

1. Wczoraj zapoznaliście  się z informacjami  na temat pisowni przymiotników złożonych. 

2. Dzisiaj czas na utrwalenie tych wiadomości. Wykonajcie zad. 1- 5 str. 78 -79 w zeszytach 

ćwiczeń. 

Pozdrawiam 😊 

D. Krupa 

 

Matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości – cz.2 

To już ostatnie lekcje treningowe przed sprawdzianem zaplanowanym w przyszłym tygodniu.  

Proszę o rozwiązanie zadań z podręcznika - nr 3, 4, 5/str. 327. 

UWAGA! 

Aby rozwiązać poprawnie zadanie nr 3, należy zapoznać się z poniższym materiałem 

https://www.youtube.com/watch?v=mpe4Y28Y17g 

Tylko tak można obliczyć pole trójkąta, w ten sposób ułożonego w układzie współrzędnych, 

czyli z niemożliwą do odczytania wprost z rysunku długością podstawy i wysokością do niej 

prostopadłą. 

Natomiast do zadania nr 5 trzeba koniecznie zobaczyć poniższy przykład: 

https://www.youtube.com/watch?v=AhrdFi_f-1c 

i tylko w powyższy sposób można udowodnić, że dana figura jest kwadratem – żadne inne 

uzasadnienie nie jest akceptowalne i punktowane.  

Podobne zadania na pewno znajdą się na sprawdzianie, warto teraz poćwiczyć...  

Zdjęcia OBLICZEŃ i rysunków z układem współrzędnych do każdego z trzech zadań –

> slupiec8@o2.pl 

Powodzenia! 

 

Geografia 

Temat: Prezentacja projektu "Moja miejscowość Słupiec". 

 Dopracujcie dzisiaj projekt "Moja miejscowość Słupiec" i przyślijcie do oceny 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mpe4Y28Y17g
https://www.youtube.com/watch?v=AhrdFi_f-1c
mailto:slupiec8@o2.pl


Biologia 

Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu – homeostaza. 

Układy znajdujące się w Twoim organizmie pełnią różne funkcje, jednak żaden z nich nie 

może pracować samodzielnie. Na przykład układ mięśniowy umożliwia Ci ruch tylko wtedy, 

gdy otrzymuje substancje odżywcze przyswojone przez układ pokarmowy oraz tlen pobierany 

przez układ oddechowy. Zarówno tlen jak i substancje odżywcze są dostarczane mięśniom 

przez układ krwionośny. W ten sposób, dzięki współpracy różnych układów, organizm 

znajduje się w stanie równowagi wewnętrznej.  

Zapisz temat lekcji w zeszycie. Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika str. 245-246. Zapisz w 

zeszycie definicję homeostazy oraz omów pisemnie sposób regulacji zawartości wody w 

organizmie. Powodzenia 😊 

 

Godzina wychowawcza 

Temat: Jak oceniamy miniony rok szkolny? 

Nadszedł czerwiec, koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Był to dla nasz rok 

szczególny, z wielu powodów… Czas więc aby ocenić swoje zachowanie. Bardzo proszę 

każdego z Was, aby napisał jak ocenia swoją pracę w tym roku szkolnym i zaproponował 

ocenę z zachowania. Czekam na wiadomości od Was do jutra. Pozdrawiam 😊 

Wasza Pani wychowawczyni 😊  

 

Język angielski 

http://linoit.com/users/montanag/canvases/kl7%200406 

http://linoit.com/users/montanag/canvases/kl7%200406

