
ZAJĘCIA Z MATEMATYKI - NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

 

KLASA 8c 

15.04.2020r. (środa) 

Temat lekcji: Pole powierzchni ostrosłupa – ćwiczenia. ( zapisać w 

zeszycie przedmiotowym) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 6 str. 187 Podręcznik oraz „Sprawdź 

czy wiesz” Podręcznik str.188 

 

16.04.2020r. ( czwartek) 

Temat lekcji: Objętość ostrosłupa. ( zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

Podręcznik str.189 – zrobić notatkę w zeszycie ( rysunek i wzór).  

1) Zadania do zrobienia: zad.1 i 2  str. 189 - podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 73 ćw. 1 

 

17.04.2020r. ( piątek) 

Temat lekcji: Ćwiczenia w obliczaniu objętości ostrosłupa. ( zapisać w 

zeszycie przedmiotowym) 

1) Zadania do zrobienia: „ Sprawdź czy wiesz” str. 191 podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 74 

Uwaga!  

Proszę przesłać pracę domową ćwiczenia str. 74 do 20.04.2020r  



ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

 

KLASA 6d 

15.04.2020r. ( środa) 

Temat lekcji: Zapisywanie równań- ćwiczenia część 2.  ( zapisać w 

zeszycie przedmiotowym) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 4  str. 195- Podręcznik 

 

16.04.2020r. ( czwartek) 

Temat lekcji: Liczba spełniająca równanie.( zapisać w zeszycie) 

Zapisać w zeszycie: Co to jest liczba spełniająca równanie ( podręcznik 

str. 197 

1) Zadania do zrobienia: zad.1, 2 i 3  str. 198 - podręcznik 

 

17.04.2020r. ( piątek) 

Temat lekcji: Liczba spełniająca równanie- ćwiczenia. ( zapisać w 

zeszycie) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 5 i 6 str. 199 - podręcznik 

2) Ćwiczenia str.98 

Uwaga! 

Proszę przesłać pracę domową ćwiczenia str. 98 do 20.04.2020r. 

 



ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

 

KLASA 4 a  

15.04.2020r. ( środa) 

Temat lekcji: Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych. ( zapisać w 

zeszycie przedmiotowym) 

1) Zrobić notatkę w zeszycie: a) Co to jest rozszerzanie ułamka- 

podręcznik str. 164; b) Co to jest skracanie ułamka- podręcznik str. 

165; c) Co to jest ułamek nieskracalny- podręcznik str. 165. 

2) Zadania do zrobienia: zad. 1 i 2 str. 165 Podręcznik 

3) Ćwiczenia do zrobienia str. 64 - zeszyt ćwiczeń 

 

16.04.2020r. ( czwartek) 

Temat lekcji: Ćwiczenia w rozszerzaniu i skracaniu ułamków zwykłych.   

( zapisać w zeszycie) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 3 i 4  str. 165 - podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 65 

 

 

17.04.2020r. ( piątek) 

Temat lekcji: Ułamki niewłaściwe. ( zapisać w zeszycie) 

 



1) Zrobić notatkę w zeszycie: a) Co to jest ułamek właściwy- 

podręcznik str. 166; b) Co to jest ułamek niewłaściwy- podręcznik 

str. 166. Oraz ze str. 167 informacje i rysunki ( to co jest nad 

ćwiczeniem C ) 

2) Ćwiczenia do zrobienia str. 66 - zeszyt ćwiczeń 

 

Uwaga! 

Proszę przesłać pracę domową ćwiczenia str. 66 do 21.04.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 


