Dzień dobry klaso 5a!
Dzisiaj powtórzenie wiadomości z rozdziału. Mam też prośbę odnośnie quizu. Ze względu na
to, że niektóre imiona powtarzają się w klasie, proszę, aby ci uczniowie podali też nr
w dzienniku, abym nie pomyliła osób (klasa5a + imię + nr, np. klasa5aMaria20).
Pod lekcją podałam informacje odnośnie przebiegu testu. Gdyby ktoś miał kłopot
z udziałem w nim, to proszę o informację na mojego emaila, żebyśmy mogli temu zaradzić.
☺☺☺
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lekcja – poniedziałek 11.05.2020
Temat: Powtórzenie wiadomości.
1. Odpowiedzcie w zeszycie na wszystkie pytania z „Podsumowania” ze str. 190
w podręczniku. Niektóre zadania mogą się pojawić w quizie.
Powtórzenie obejmuje wiadomości z rozdziału VI, „Polska pierwszych Piastów”, tj. od str.
160 – 190 w podręczniku i notatki w zeszycie.
Na ewentualne pytania odpowiem drogą emailową. ☺☺☺
Życzę wytrwałości w nauce. ☺☺☺
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak będzie wyglądał przebieg quizu?
W najbliższy czwartek (14.05) przed godziną 11.00 (data i godzina jest jednakowa dla
wszystkich) zalogujecie się na stronie Quizizz.
Żeby przystąpić do gry, musicie mieć kod, który prześlę wam ok. 15 minut przed
rozpoczęciem quizu na podane przez was emaile (te, z których przysyłacie mi zadania).
Po wpisaniu kodu, będziecie czekać, aż uruchomię grę (czyli będzie aktywna od godz. 11.00 –
ja mam podgląd, kto się zalogował.).
Po poprawnym wpisaniu kodu powinien wyświetlić się poniższy widok
(z Twoją nazwą użytkownika). Należy kliknąć w opcję „Zacznij grę”.

Po wykonaniu tego kroku powinien wyświetlić się poniższy widok (z Twoją nazwą).

Następnie należy oczekiwać, aż quiz uruchomi się automatycznie (nastąpi to punktualnie o godzinie
11:00).
Na wykonanie wszystkich zadań będziecie mieć 30 minut. Po tym czasie (czyli o 11:30) test zostanie
automatycznie zablokowany.
Należy uważnie czytać polecenia i rozważnie odpowiadać, ponieważ nie możecie powrócić do pytania
ani zmienić podanej odpowiedzi.
Po wykonaniu sprawdzianu na ekranie wyświetli się uzyskany przez was wynik, który można przeliczyć
na ocenę zgodnie z podaną skalą procentową. Prześlę wam ten wynik wraz z oceną w emailach.
Wynik zostanie też zapisany w systemie wraz z wykonanym testem, który będzie dostępny do wglądu
po powrocie do szkoły.

