
Witamy Was serdecznie 

 Przekazujemy Wam kolejne materiały do nauki i samodzielnej pracy. 

Tematy na najbliższe dni: 

1. Temat: Pole rombu. (30.03.2020 r.) 

- Proszę przeczytać temat Pole rombu, Podręcznik str. 191 

- Proszę przepisać do zeszytu: 

Pole rombu możemy obliczyć ze wzoru: 

a)  

 

P - pole rombu,   a - długość boku,   h - wysokość poprowadzona pod kątem prostym 

b) 

 

P - pole rombu 

e, f - długości przekątnych rombu 

Zadania do wykonania w zeszycie: Zadanie 1,3 str. 192 - Podręcznik 

Praca domowa 

Zadania 1,2, 3 str. 97 - Zeszyt ćwiczeń 



2. Temat: Obliczanie pola rombu. (31.04.2020 r.) 

 Na tej lekcji już każdy powinien umieć oba wzory na pole rombu. Jeśli ktoś jeszcze 

tego nie opanował, to powinien szybko to zrobić. 

Zadania do przepisania i rozwiązania w zeszycie. 

Pamiętajcie o naszych zasadach do każdego zadania: wypisanie danych, rysunek pomocniczy 

do zadania, rozwiązanie, odpowiedź. 

 

Zadanie 1 

Przekątne rombu mają długości 6cm i 10cm. Oblicz pole rombu. 

 

Zadanie 2 

Oblicz pole rombu o boku 5cm i wysokości dwa razy krótszej. 

 

Zadanie 3 

Oblicz pola podanych rombów. Wynik podaj w centymetrach kwadratowych. 

 

 



Zadanie 4 

Pole rombu jest równe 37cm2, a wysokość poprowadzona na bok ma długość 50mm.Oblicz 

długość boku tego rombu. 

Zadanie 5 

Pole rombu wynosi 56dm2, a dłuższa przekątna ma długość 140cm. Oblicz długość krótszej 

przekątnej. 

 

Praca domowa 

Zadanie 1 

Jedna z przekątnych rombu ma 10cm, a druga jest o 2cm krótsza. Oblicz pole tego rombu. 

 

Zadanie 2 

Jedna przekątna rombu ma długość 12 cm, a druga jest 3 razy dłuższa. Oblicz pole rombu. 

 

Zadanie 3 

Pole rombu wynosi 48 cm2 , wysokość rombu 8 cm. Oblicz bok rombu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Temat: Pole trójkąta. (01.04.2020 r.) 

1. Proszę przeczytać z Podręcznika str. 193- 194. 

2. Przypomnienie rodzajów trójkątów. 

Proszę przepisać do zeszytu: 

a) rodzaje trójkątów 

 

b) wysokość trójkąta

 



c) pole trójkąta 
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Zadania do wykonania 

Zadanie 1 str. 195 - Podręcznik 

Praca domowa 

Zadanie 1, 2, 3 str. 98 - Zeszyt ćwiczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Temat: Obliczanie pola trójkąta. (02.04.2020 r.) 

1. Na tej lekcji każdy powinien   

- znać: 

- rodzaje trójkątów 

- wzór na pole trójkąta 

- rysować dowolny trójkąt i jego wysokości (wszystkie) 

2. Zadania do przepisania i rozwiązania w zeszytach.  

 Pamiętajcie , nasze zasady się nie zmieniają. Piszecie treść zadania, dane, rysunek 

pomocniczy, obliczenia, odpowiedź. Powodzenia! 

Zadanie 1  

Oblicz pole trójkąta przedstawionego na rysunku. 

 

 

Zadanie 2 

Podstawa trójkąta wynosi 10 cm, a wysokość opuszczona na ten bok 6 cm. Oblicz pole trójkąta. 

 

Zadanie 3 

Oblicz pole trójkąta przestawionego na rysunku: 

 

 

 



Zadanie 4 

W trójkącie prostokątnym dane są przyprostokątne o długościach 3 cm i 5 cm. Oblicz pole 

tego trójkąta. 

 

Zadanie 5 

Oblicz pole czworokąta ABCD 

 

 

Praca domowa 

Zadanie 4, 5, 6, 7 str.99 - Zeszyt ćwiczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Temat: Pole trapezu. (03.04.2020.r) 

1. Proszę przeczytać z Podręcznika str. 197. 

2. Proszę przepisać do zeszytu: 

Pole trapezu obliczamy ze wzoru: 

 

 

 

P - pole trapezu 

a, b - długości podstaw trapezu 

h - wysokość trapezu 

 

3. Proszę wykonać : 

Zadanie 1 str. 198 - Podręcznik 

 

Praca domowa 

Zadanie 1, 2 str. 100; Zadanie 3 str.101 - Zeszyt ćwiczeń 

 

Dla osób, które chcą dodatkowo utrwalić swoje wiadomości i umiejętności polecamy: 

www.matzoo.pl 

Powodzenia, pozdrawiamy Was serdecznie, nauczyciele matematyki 

https://www.matzoo.pl/

