
 Drodzy Uczniowie wszystkie lekcje na ten tydzień (27.04 – 30.04 )  są w tym pliku.  

 

                                                      Lekcja   5c                                 27.04.2020 (pn) 

Temat lekcji: Miary, wagi i pieniądze – utrwalenie wiadomości . 

 

W ramach dzisiejszej lekcji proszę Was, abyście samodzielnie wykonali : 

Ćwiczenie 3 str. 126 (zeszyt ćwiczeń) 
Ćwiczenia 7 i 8 str. 128 (zeszyt ćwiczeń) 
 
Dla chętnych : ćwiczenie 9/128 (przesyłamy na emaila) 
 

                                                    Lekcja   5c                                  28.04.2020 (wt) 

Temat lekcji: Średnia arytmetyczna – ćwiczenia 

 

Lekcja  online o godz. 10:30 - Platforma TEAMS 

Notatka do zeszytu dla wszystkich uczniów: 

Średnia arytmetyczna to przeciętna wartość w zbiorze danych. Aby ją obliczyć, trzeba dodać wszystkie 
wartości i podzielić sumę przez ich liczbę. 

Przykład (przepisują osoby, które nie były na lekcji online) 

Tabela prezentuje temperatury zanotowane w Gdańsku w ciągu jednego tygodnia 

 Pn.  Wt. Śr. Czw. Pt. Sb. Nd. 
°C 23 22 20 18 16 19 22 
 

Oblicz średnią temperaturę w danym tygodniu 

23 + 22 + 20 + 18 + 16 + 19 + 22 =140 

140 : 7 = 20 

Odp. Średnia tygodniowa temperatura wynosiła 20 °C.  

Na lekcji wykonamy: 

 zad. 1 poziom B (a, b,c,)  poziom C ( a,b,) 

Zad. 6 str. 106 

Ćw. 6 str. 131 

 



                                                       Lekcja      5c                                    29.04.2020 (śr.) 

Temat lekcji: Średnia arytmetyczna – ćwiczenia.  

W ramach dzisiejszej lekcji proszę Was, abyście samodzielnie wykonali: 

Ćw. 2 str. 129 
Ćw. 3 str. 130 
Ćw. 5 str. 131 
 
Ćwiczenia dotyczą zagadnień związanych z obliczeniami średniej arytmetycznej. W razie pytań służę 
pomocą – Messenger klasowy , platforma Teams.  
 

                                                       Lekcja     5c                                    30.04.2020 (czw.) 

Temat lekcji: Omówienie testu pola figur. 

 

Lekcja  online o godz. 10:30 - Platforma TEAMS 

Na lekcji podsumujemy test – pola figur. Wskaże Wam najczęstsze błędy, które popełnialiście. Omówimy 
zadania z testu. Powtórzymy sobie zamianę podstawowych jednostek pola – bo z tym był największy 
problem podczas rozwiązywania testu.  

 Jutro 1 maja – Święto Pracy☺ - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.   

Życzę wszystkim miłego weekendu ☺ 

 


