
ZAJĘCIA Z MATEMATYKI - NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 8c 

29.04.2020r. środa 

Temat lekcji: Symetria względem prostej. (Zapisać w zeszycie 

przedmiotowym)  

Zrobić notatkę w zeszycie ze str. 206-209 podręcznik 

1) Zadania do zrobienia: zad.4 i 5 str. 209 – podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 80 

 

 

30.04.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Symetria względem prostej – ćwiczenia. (Zapisać w 

zeszycie przedmiotowym)  

1) Ćwiczenia str. 81, 82 i 83. 

 

Uwaga! 

Proszę o przesłanie ćwiczeń ze strony 78 i 79 do 03.05.2020r. 

 

 

 

 

 



 

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 6d 

28.04.2020r. wtorek  

Temat lekcji: Zadania tekstowe.  ( zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

Proszę o przeanalizowanie przykładu z podręcznika ze str. 204 

1) Zadania do zrobienia: zad. 1 i 2  str. 205 podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 101 

 

29.04.2020r. środa  

Temat lekcji: Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań tekstowych.  ( zapisać w 

zeszycie przedmiotowym) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 12 i 13  str. 207 podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 102 

 

30.04.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „ Wyrażenia 

algebraiczne.( zapisać w zeszycie) 

1) Zadania do zrobienia: zadania ze  str. 209 - podręcznik 

 

Uwaga! 

Proszę o przesłanie zadań ze strony 209 do 03.05.2020r. 



 

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 4 a  

 

28.04.2020r. wtorek 

Temat lekcji: Dodawanie ułamków zwykłych ( zapisać w zeszycie 

przedmiotowym) 

Proszę zrobić notatkę z podręcznika ze strony 173 ( Przykłady na 

zielono wraz z opisem) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 1  str. 174 Podręcznik 

2) Ćwiczenia do zrobienia str. 69 - zeszyt ćwiczeń 

 

 

22.04.2020r. środa 

Temat lekcji: Dodawanie ułamków zwykłych- ćwiczenia.( zapisać w 

zeszycie) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 5 str. 174 podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 70 – zeszyt ćwiczeń 

 

 

 



30.04.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Odejmowanie ułamków zwykłych.( zapisać w zeszycie) 

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

str.175 oraz przykłady na zielonym polu ze str.176 wraz z opisem) 

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

2) Ćwiczenia str. 71 

 

Uwaga!  

Proszę o przesłanie ćwiczeń ze strony 69 i 71 do 03.05.2020 r. 

 

 

 

 

 


