
ZAJĘCIA Z MATEMATYKI - NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 8c 

22.04.2020r. środa 

Temat lekcji: Odcinki w ostrosłupach – zadania tekstowe. (Zapisać w 

zeszycie przedmiotowym)  

1) Zadania do zrobienia: zad.4,6 i 7 str. 195 – podręcznik 

 

23.04.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Odcinki w ostrosłupach – ćwiczenia. (Zapisać w zeszycie 

przedmiotowym)  

1) Zadania do zrobienia: zad. 12 str. 196 – podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 76 

 

24.04.2020r. piątek 

Temat lekcji: Ostrosłupy- podsumowanie wiadomości. (Zapisać w 

zeszycie przedmiotowym)  

1) Zadania do zrobienia: zad. „Sprawdź czy umiesz” str. 197 – 

podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 77 ćw. 6 i 7. 

Uwaga! 

Proszę o przesłanie ćwiczeń ze str. 76 do 26.04.2020r 

 



ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 6d 

21.04.2020r. wtorek i 22.04.2020r.środa 

Temat lekcji: Wyrażenia algebraiczne i równania.  ( zapisać w zeszycie 

przedmiotowym) 

Poniżej podaję linki, które pomogą Wam lepiej zrozumieć zagadnienia 

związane z wyrażeniami algebraicznymi i równaniami. Proszę się 

zapoznać i poćwiczyć. Ćwiczeń nie należy odsyłać na moją pocztę.  

 

https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-wyrazen-

algebraicznych/DQrK3f6S8 

https://epodreczniki.pl/a/rownanie-pierwszego-stopnia-z-jedna-

niewiadoma/DgywrbdcG 

https://epodreczniki.pl/a/jednomiany-i-sumy-algebraiczne/DYaSFoiT 

23.04.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Rozwiązywanie równań.( zapisać w zeszycie) 

Podręcznik str. 200, 201 i 202- analiza przykładów 

Zrobić w zeszycie krótką notatkę. 

1) Zadania do zrobienia: zad.1 i 2  str. 202 - podręcznik 

24.04.2020r.piątek 

Temat lekcji: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań. ( zapisać w zeszycie) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 3 str. 202 

2) Ćwiczenia str.99 

https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-wyrazen-algebraicznych/DQrK3f6S8
https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-wyrazen-algebraicznych/DQrK3f6S8
https://epodreczniki.pl/a/rownanie-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma/DgywrbdcG
https://epodreczniki.pl/a/rownanie-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma/DgywrbdcG
https://epodreczniki.pl/a/jednomiany-i-sumy-algebraiczne/DYaSFoiT


ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

 

KLASA 4 a  

 

21.04.2020r. wtorek 

Temat lekcji: Ułamki niewłaściwe - ćwiczenia ( zapisać w zeszycie 

przedmiotowym) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 3 i 5  str. 169 Podręcznik 

2) Ćwiczenia do zrobienia str. 67 ćw. 6 i 7 - zeszyt ćwiczeń 

 

22.04.2020r. środa 

Temat lekcji: Ćwiczenia w zamianie ułamków niewłaściwych na liczby 

mieszane.( zapisać w zeszycie) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 6   str. 169 

2) Ćwiczenia str. 67 ćw. 8 i 9 – zeszyt ćwiczeń 

 

23.04.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Ułamek jako wynik dzielenia.( zapisać w zeszycie) 

Zrobić notatkę w zeszycie ( przepisać przykład zielony wraz z opisem ze 

str.170 oraz przykłady na zielonym polu ze str.171 wraz z opisem) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 1 str. 171 oraz zad. 3 str.172 



24.04.2020r. piątek 

Temat lekcji: Wyłączanie całości - ćwiczenia.( zapisać w zeszycie) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 3  str. 172 

2) Ćwiczenia str. 68  

Uwaga!  

Proszę o przesłanie ćwiczeń ze strony 68 do 27.04.2020 r. 

 

 

 

 

 


