
23.03
Działania na liczbach wymiernych – powtórzenie.

Zadanie:
Wykonaj  działania  (najlepiej  na  oddzielnej  kartce).  Zrób  zdjęcie,  pamiętaj  musi  być  czytelne,
i wyślij je do 23.03.2020, do godziny 19:00 na maila: dg.zadania@wp.pl

mailto:dg.zadania@wp.pl


Zadania wysłane po terminie i w inny sposób nie będą sprawdzone!!
Jest to zadanie obowiązkowe!!



24.03
Rozwiązywanie zadań tekstowych przy pomocy równań.





Rozwiąż zadania w zeszycie. Staraj się je rozwiązywać przy pomocy równań. Już to robiłeś w klasie
szóstej. Jeżeli nie potrafisz, spróbuj innych metod.



W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 ze strony 84.



25.03
W zdrowym ciele zdrowy duch!



Każdy z Was wie, że zdrowe odżywianie się jest bardzo ważne.

Wejdź na stronę:
https://kalkulatorkalorii.net/przemiana-materii
Oblicz,  za  pomocą  umieszczonego  tam  kalkulatora,  swoje  CMP,  czyli  energię  potrzebną  do
niezbędnego funkcjonowania z uwzględnieniem Twojej dziennej aktywności fizycznej.

Przypuśćmy, że dziennie zjadasz pięć posiłków o jednakowej wartości kalorycznej (energetycznej).
Oblicz wartość kaloryczną (energetyczną) jednego posiłku.

Wejdź na stronę:
https://kalkulatorkalorii.net/tabela-kalorii
Na  podstawie  kalkulatora  kalorii  zaprojektuj  jeden  swój  posiłek,  jego  wartość  energetyczną
obliczyłeś wcześniej. Ale to nie wszystko. W tabeli zobaczysz ile białka, węglowodanów i tłuszczów
zawierają  produkty.  Każdy  posiłek  powinien  być  zbilansowany,  czyli  zawierać:  50%
węglowodanów, 25% białka i 25% tłuszczy. Twój posiłek, który zaprojektujesz, powinien właśnie
być zbilansowany. 

Weź kartkę z bloku, narysuj swój posiłek, zapisz wagi produktów oraz ich wartość energetyczną,
zawartość białka, węglowodanów i tłuszczów, podaj ich sumy. Powstanie plakat, jeżeli dobrze to
zaplanujesz.  Zrób  zdjęcie,  pamiętaj,  musi  być  ono  czytelne.  Wyślij  je  na  adres  mailowy:
dg.zadania@wp.pl, do 26.03.2020, do godziny 19:00. Prace wysłane po terminie i w inny sposób nie
będą sprawdzane.

mailto:dg.zadania@wp.pl
https://kalkulatorkalorii.net/tabela-kalorii
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27.03
Jest matematyka, jest super!!

Rozwiąż rebusy.





Rozwiąż krzyżówkę.
1. 915
2. Wynik dzielenia
3. Bryła obrotowa
4. Wyrażenie …
5. Wynik dodawania
6. Może być tożsamościowe
7. Odcinek w wielokącie, który nie jest bokiem
8. … potęgi
9. Ma ramiona, wierzchołek i wnętrze
10. Druga potęga
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Do poniższego kwadratu wpisz liczby: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 13, tak aby w każdej kolumnie
i w każdym wierszu była taka sama suma.

Życzę miłego weekendu!!


