
 

Zadania dla ucznia na 11.05 

Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne (dla chętnych) 

1.W olimpiadzie sportowej wzięło udział 83 zawodników z trzech państw – Kwadratolandii, 

Trójkolandii i Rombolandii.  Kwadratolandia i Trójkolandia wystawiły łącznie 58 

zawodników, a Trójkolandia i Rombolandia reprezentowało 41 zawodników. Na tych 

zawodach startowało: 

 A. 25 sportowców z Rombolandii   

B. 17 sportowców z Trójkolandii  

C. 17 sportowców z Rombolandii 

   D. 67 sportowców z Kwadratolandii i Rombolandii 

2. Rycerz Posępnego Trójkąta strzelał z łuku. Oddał dwa strzały do tarczy, uzyskując w sumie 

13 punktów. Wiedząc, że tarcza podzielona jest na pola ponumerowane od jednego do 

dziesięciu, mógł taki wynik osiągnąć, nie biorąc pod uwagę kolejności trafianych pól:  

 A. na 10 sposobów  B. na 4 sposoby C. tylko na jeden sposób D. na więcej niż jeden sposób 

Dziś ważny temat czyli o ludziach niepełnosprawnych 

Igrzyska paraolimpijskie zawody sportowe w wielu dyscyplinach dla zawodników z 

niepełnosprawnościami fizycznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi. W tym także 

niepełnosprawnych z problemami mobilności, po amputacjach kończyn, z utratą wzroku i 

porażeniem mózgowym. Paraolimpijczycy dążą do traktowania na równi z pełnosprawnymi 

sportowcami olimpijskimi. Pierwsze letnie igrzyska paraolimpijskie odbyły się w 1960 roku z 

inicjatywy sir Ludwiga Guttmanna.  

Przeczytajcie tekst na str.20 podręcznika 

Proszę, obejrzyjcie na youtube film  Rysując stopami... (Stanisław Kmiecik) 

 Spróbujcie  za pomocą stóp, ust namalować kwiaty, drzewa, pejzaże.  Co stanowiło 

największą trudność w malowaniu. 

W KP z polskiego wykonajcie str.22, a w KP z matematyki str.17 i str.55. 

Na zajęciach komputerowych napiszcie na komputerze na czym polega zasada fair play?  

( wielką literę piszemy za pomocą klawisza shift, polskie znaki typu ć, ś –alt, żeby napisać 

literę ź przyciskamy alt+x).Do zmazania wyrazu można użyć klawisza backspace.) 

PROSZĘ PRZESŁAĆ TO ZADANIE NA OCENĘ NA SUPERHOST LUB MESENGER  

W ramach wf bądźcie kreatywni i wymyślcie ćwiczenia z zastosowaniem mebli domowych 

np.: leżenie na krześle na brzuchu i pływanie w powietrzu 

 


