
ZAJĘCIA Z MATEMATYKI - NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 8c 

06.05.2020r. środa 

Temat lekcji: Oś symetrii figury - ćwiczenia. (Zapisać w zeszycie 

przedmiotowym)  

1) Zadania do zrobienia: zad.8 i 10 str. 214 – podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 84 ćw. 3 oraz ćw. 4 i 5 str. 85 

 

07.05.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Symetralna odcinka. (Zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

Proszę zrobić notatkę w zeszycie z informacji z podręcznika str. 216 

Proszę przeanalizować konstrukcję symetralnej odcinka – podręcznik str. 

216 ( zrobić w zeszycie)  

1) Ćwiczenia str.85 ćw. 1 i str. 86 

 

08.05.2020r. piątek 

Temat lekcji: Dwusieczna kąta. (Zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

Proszę zrobić notatkę w zeszycie z informacji z podręcznika str. 218 

Proszę przeanalizować i zrobić w zeszycie konstrukcję dwusiecznej 

kąta – podręcznik str. 219 

1) Zadania do zrobienia: zad.1 i 2 str. 220 – podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 87 oraz ćw. 4 str. 88 



ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 6d 

05.05.2020r. wtorek  

Temat lekcji: Figury przestrzenne.  ( zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 3 str. 216 podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 103 ćw. 2 

 

06.05.2020r. środa  

Temat lekcji: Figury przestrzenne - ćwiczenia. ( zapisać w zeszycie 

przedmiotowym) 

1) Ćwiczenia str. 104 

 

07.05.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Prostopadłościany i sześciany.( zapisać w zeszycie) 

Proszę zrobić notatkę w zeszycie przedmiotowym – podręcznik str. 218 

1) Zadania do zrobienia: zad. 3 i 5 str. 220 - podręcznik 

 

08.05.2020r. piątek 

Temat lekcji: Prostopadłościany i sześciany - ćwiczenia.( zapisać w 

zeszycie) 

1) Ćwiczenia  do zrobienia: str. 105  

Uwaga! Proszę przesłać ćw. str. 104 do 09.05.2020r. 



ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 4 a  

05.05.2020r. wtorek 

Temat lekcji: Ćwiczenia w odejmowaniu ułamków zwykłych ( zapisać w 

zeszycie przedmiotowym) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 2 i 3  str. 177 Podręcznik 

2) Ćwiczenia do zrobienia str. 72 - zeszyt ćwiczeń 

 

06.05.2020r. środa 

Temat lekcji: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych- ćwiczenia.     

( zapisać w zeszycie) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 4, 6 i 8 str. 177 podręcznik 

 

07.05.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: „ Ułamki 

zwykłe”.( zapisać w zeszycie) 

1) Zadania do zrobienia: zadania ze str. 179 

 

08.05.2020r. piątek 

Temat lekcji: Ułamki o mianownikach: 10, 100, 1000,….( zapisać w 

zeszycie) 



Proszę zrobić notatkę w zeszycie przedmiotowym z informacji ze str. 182 

i 183 z podręcznika oraz przepisać przykłady na zielonym tle. 

1) Zadania do zrobienia: zad. 1 ze str. 184 

2) Ćwiczenia ze strony 73 

 

Uwaga!  

Proszę o przesłanie zadań ze strony 179 z podręcznika do 10.05.2020 r. 

 

 

 

 

 


