
Zalecenia dla uczniów klasy Va 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

14.05.2020 

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: 5a informatyka Podróż z przeszkodami 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

14.05.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

Do zeszytu piszemy: 

Lesson 

Topic: Past simple zdania twierdzące  

Czas przeszły zdania twierdzące  

1. I danced yesterday – tańczyłam/em wczoraj. 

2. You arrived two days ago – Ty przyjechałeś wczoraj. 

3. He chatted with his friends – on rozmawiał ze swoimi przyjaciółmi. 

4. She jumped high. Ona skoczyła wysoko 

5. It stepped on my foot  - to stanęło na moją nogę. 

6. We loved our grandparents. My kochaliśmy naszych dziadków. 

7. You tidied your house. Wy wysprzątaliście wasz dom. 

8. They phoned me. – Oni  zadzwonili do mnie. 

Zasady pisowni 

1. Większośc czasowników  

Dodajemy do czasownika –ed     np.   play – played 

                                                             listen  - listened 

2. Czasowniki zakończone na –e dodajemy tylko literkę –d    np. like -  liked 

3. Czasowniki zakończone na – y,  -y zamieniamy na –ied   np. study – studied 

                                                                                                     tidy - tidied 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zkg_XXbtqnE
mailto:szkola1rudnik@gmail.com


4. Krótkie czasowniki w których zakończeniu występuje spółgłoska samogłoska 

spółgłoska podwajamy ostatnią spółgłoskę i dodajemy –ed 

S T O P – STOPPED 

T- spólgłoska O- samogłoska P- ostatnia spólgłoska (będziemy ją podwajać przy dodaniu –

ed. 

C H A T – CHATTED 

H spółgłoska A samogłoska T - ostatnia spólgłoska (będziemy ją podwajać przy dodaniu –

ed. 

 

Zadania do wykonania na ocenę termin do 17.05.2020   

Podręcznik 

Ex 2 p 92 Napisz czasownik w formie past simple, pamiętaj o wszystkich regułach danych 

wyżej, czasowniki są podane na końcu zdania w nawiasie a Ty wpisz je w odpowiedniej 

formie w szarym polu z kropkami. Zdania które są prawdą dla Ciebie zaznacz V. Kiedy nie 

jesteś pewny pisowni sprawdź w przykładach wyżej lub  w wyszukiwarkę gogle wpisz 

czasownik z nawiasu forma past simple 

Np. listen forma past simple 

 

Ex 3 p 92 Popatrz na wszystkie zasady i napisz poprawną  formę past simple, tak jak w 

przykładach poniżej. Kiedy nie jesteś pewny pisowni sprawdź w przykładach wyżej lub  w 

wyszukiwarkę gogle wpisz czasownik z zadania forma past simple 

Np. visit  forma past simple 

visit – visited 

wash – washed 

Ex 5. Popatrz na obrazki i napisz zdania co Ben robił wczoraj. odmień czasowniki do formy 

past simple, czasami będziesz w środku zdania musiał dodac wyrazy his – jego, a czasami 

with his – z jego. ( w 2 przypadkach nie dodajesz tych wyrazów punkt 4 i 6) 

Przykłady  

1. Ben tidied his house.  

2. Ben played with his brother 

3. Ben watched a movie. 



Zeszyt ćwiczeń  

Ex 1 p 40 Polecenie w języku polskim jest w ćwiczeniu 

Dla chętnych zadanie 3 p 40 Polecenie w języku polskim jest w ćwiczeniu 

Zobacz pomocne filmiki 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ6cNq6bEY  do minuty 4:44 

https://www.youtube.com/watch?v=_p456fUA_qE  

lista 50 najczęściej używanych czasowników regularnych sprawdź czy masz dobrą pisownię w 

Twoich zadaniach 

https://www.youtube.com/watch?v=LryFIcSwn08  

Prezentacja z przykładami czasowników regularnych 

https://www.slideshare.net/Aimara21/past-simple-32639287  

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

  tytuł wiadomości: 5a angielski  

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych – powtórzenie i utrwalenie. 

Rozwiąż w zeszycie zadania z podręcznika: 

zad. 1, str. 220 

zad. 2, str. 220 

zad. 3, str. 220 

zad. 4, str. 220 

zad. 5, str. 220 – zadanie dla osób chętnych 

zad. 7, str. 220 – zadanie dla osób chętnych 

Nie wysyłaj zadań do oceny. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ6cNq6bEY
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https://www.youtube.com/watch?v=LryFIcSwn08
https://www.slideshare.net/Aimara21/past-simple-32639287
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