
MATEMATYKA – KL. V A- 11.05-15.05 

Nauczyciel :  Katarzyna Kostrowska 

Zagadnienie : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Czworokąty” – 2 godz 

Potrafię rozwiązywać zadania z zastosowaniem wiadomości o czworokątach. 

Materiał do zajęd: 
Materiał wprowadzający 

https://www.youtube.com/watch?v=NvwMBnJOr_I&feature=youtu.be 

Materiał obowiązkowy:  
1. Wykonaj  w zeszycie zad.2,4 str 204, zad.5,8 str 205  i zad.11 str.207, zad.10 str.205  z 

podręcznika  ( z obliczeniami)  

2. Wykonaj w zeszycie zad 3 str 204 i zad 7,11,12 str 205  oraz  zad. 15 ,5 str 206 z 

podręcznika ( z obliczeniami)  

 

Numer 6 z dziennika przesyła mi zdjęcia zrobionych zadao z punktu 1 do oceny do 13.05 na mój 

e-mail 

Numer 15 z dziennika przesyła mi zdjęcia zrobionych zadao  z punktu 2 do oceny do 13.05 na mój 

e-mail 

Materiał dla chętnych 

https://www.matzoo.pl/klasa6/czworokaty-prawda-falsz_31_424 

https://www.matzoo.pl/klasa6/obwod-rownolegloboku-obwod-rombu_31_458 

https://www.matzoo.pl/klasa6/obwod-kwadratu-obwod-prostokata_31_457 

 

 

 

Zagadnienie : Sprawdzian wiadomości z działu „Czworokąty”  

Test z czworokątów można wydrukowad i rozwiązad, lub rozwiązywad na oddzielnej kartce, nie trzeba 

przepisywad poleceo, tylko zaznaczyd wersję. Dokładne obliczenia powinny pojawid się przy każdym 

zadaniu. Poniżej podaję numery z dziennika przypisane do odpowiedniej wersji. Rozwiązania należy 

obowiązkowo odesład na mój e-mail do 15.05 

 Wersja A- numery 3,5,7,9 ,11,14 

Wersja B- numery 1,2,4,6,12,15  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NvwMBnJOr_I&feature=youtu.be
https://www.matzoo.pl/klasa6/czworokaty-prawda-falsz_31_424
https://www.matzoo.pl/klasa6/obwod-rownolegloboku-obwod-rombu_31_458
https://www.matzoo.pl/klasa6/obwod-kwadratu-obwod-prostokata_31_457


ZACZYNAMY NOWY DZIAŁ – „ LICZBY  CAŁKOWITE” 

Zagadnienie :Liczby  ujemne 

Potrafię  podać przykład liczby ujemnej, zaznaczać liczby ujemne na osi liczbowej, 

porównywać je, porządkować w podanej kolejności. 

Materiał do zajęd: 
Materiał wprowadzający 

https://www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU&feature=youtu.be 

Materiał obowiązkowy:  
1. Wykonaj  w zeszycie zad.4a ,6a,c, 5a ,10 b str 211  z podręcznika   oraz ćw.4,5 i 6 str 

47  

2. Wykonaj w zeszycie zad.4b ,6b,d, 5b ,10 a str 211  z podręcznika   oraz ćw.1,2 i 3 str 

46 

Numer 9 z dziennika przesyła mi zdjęcia zrobionych zadao z punktu 1 do oceny do 15.05 na mój 

e-mail 

Numer 12 z dziennika przesyła mi zdjęcia zrobionych zadao  z punktu 2 do oceny do 15.05 na mój 

e-mail 

Materiał dla chętnych 

https://www.youtube.com/watch?v=zitTB3GOuuE 

https://www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zitTB3GOuuE

