
ZAJĘCIA Z MATEMATYKI - NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 8c 

13.05.2020r. środa 

Temat lekcji: Symetria względem punktu - ćwiczenia. (Zapisać w 

zeszycie przedmiotowym)  

1) Ćwiczenia str. 90 i 91  oraz ćw. 10 str. 92 

 

14.05.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Środek symetrii figury. (Zapisać w zeszycie 

przedmiotowym) 

Proszę zrobić notatkę w zeszycie z informacji z podręcznika str. 224 

1) Ćwiczenia: ćw. 1 i 2 str. 92; str. 93 oraz ćw. 6 str. 94 

 

15.05.2020r. piątek 

Temat lekcji: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: „ Symetrie”. 

(Zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

1) Ćwiczenia str. 94 ćw. 1 i 2 str. 95 i  str. 96 

 

Uwaga! Proszę o przesłanie str. 95 i 96 z zeszytu ćwiczeń do dn. 

18.05.2020r. 

 

 



ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 6d 

 

12.05.2020r. wtorek  

Temat lekcji: Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu i sześcianu.  

( zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

Zapisać w zeszycie przedmiotowym: Pole powierzchni całkowitej 

prostopadłościanu ( sześcianu) to suma pól wszystkich jego ścian. 

1) Zadania do zrobienia: zad. 9 str. 221 podręcznik 

 

 

13.05.2020r. środa  

Temat lekcji: Prostopadłościany i sześciany – zadania utrwalające.           

( zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 6 str. 220 oraz zad. 7 i 10 str. 221 - 

podręcznik 

 

 

14.05.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Graniastosłupy proste- wiadomości wstępne.( zapisać w 

zeszycie) 



Proszę zrobić notatkę w zeszycie przedmiotowym – podręcznik str. 222 i 

223. Rysunek wraz z opisem ( zielona bryła). Zapisać wzór na pole 

powierzchni całkowitej graniastosłupa ( wraz z opisem to co jest pod 

ćwiczeniem C w podręczniku str. 223) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 3 i 5 str. 224 - podręcznik 

 

 

15.05.2020r. piątek 

Temat lekcji: Graniastosłupy proste - ćwiczenia.( zapisać w zeszycie) 

1) Ćwiczenia  do zrobienia: str. 106 

Uwaga! Proszę przesłać ćw. str. 106 do 18.05.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 4 a  

 

12.05.2020r. wtorek 

Temat lekcji: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000,… - ćwiczenia.           

( zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 2 i 3  str. 184 Podręcznik 

2) Ćwiczenia do zrobienia str. 74 - zeszyt ćwiczeń 

 

13.05.2020r. środa 

Temat lekcji: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych – wiadomości 

wstępne. ( zapisać w zeszycie) 

Notatka do zeszytu z podręcznika ze str. 186 oraz proszę o przepisanie 

zielonej ramki z podręcznika ze str. 187. 

1) Zadania do zrobienia: zad. 1 str. 187 podręcznik 

 

14.05.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Ćwiczenia w zapisywaniu wyrażeń dwumianowanych.          

( zapisać w zeszycie) 

1) Ćwiczenia do zrobienia:  ze str. 75 – zeszyt ćwiczeń 

 



15.05.2020r. piątek 

Temat lekcji: Ćwiczenia w zapisywaniu wyrażeń dwumianowanych- ciąg 

dalszy( zapisać w zeszycie) 

1) Ćwiczenia ze strony 76 

 

Uwaga!  

Proszę o przesłanie ćwiczeń ze strony 75 i 76 z zeszytu ćwiczeń do 

18.05.2020 r. 

 

 

 

 

 

 


