
ZAJĘCIA Z MATEMATYKI - NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 8c 

20.05.2020r. środa 

Temat lekcji: Styczna do okręgu - ćwiczenia. (Zapisać w zeszycie 

przedmiotowym)  

1) Ćwiczenia str. 97 

 

21.05.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Wzajemne położenie dwóch okręgów. (Zapisać w zeszycie 

przedmiotowym) 

Proszę zrobić notatkę w zeszycie z informacji z podręcznika str. 238 

wraz z rys. 

1) Ćwiczenia: ćw. str. 98 

 

22.05.2020r. piątek 

Temat lekcji: Wzajemne położenie dwóch okręgów - ćwiczenia. (Zapisać 

w zeszycie przedmiotowym) 

1) Ćwiczenia str. 99 

 

 

 

 



ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 6d 

 

19.05.2020r. wtorek  

Temat lekcji: Pole powierzchni graniastosłupa prostego – zadania 

tekstowe.  ( zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 7 str. 225 podręcznik 

 

 

13.05.2020r. środa  

Temat lekcji: Objętość graniastosłupa – wiadomości wstępne.( zapisać w 

zeszycie przedmiotowym) 

Proszę zrobić notatkę str.226 i 227 z podręcznika: 

1) Jednostki objętości, 

2) Wzór na objętość prostopadłościanu i sześcianu 

3) Wzór na objętość graniastosłupa – str. 228 podręcznik 

4) Zadania do zrobienia: zad. 1 i 2 str. 228 - podręcznik 

 

 

14.05.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Zależności między jednostkami objętości.( zapisać w 

zeszycie) 



Proszę zrobić notatkę w zeszycie przedmiotowym – podręcznik str. 227- 

(żółta chmurka).  

1) Zadania do zrobienia: zad.7 i 8 str. 229 - podręcznik 

 

 

15.05.2020r. piątek 

Temat lekcji: Objętość graniastosłupa - ćwiczenia.( zapisać w zeszycie) 

1) Ćwiczenia  do zrobienia: str. 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 4 a  

 

19.05.2020r. wtorek 

Temat lekcji: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych – cz. 2. ( zapisać 

w zeszycie przedmiotowym) 

1) Zadania do zrobienia: zad.1  str. 190 Podręcznik 

2) Ćwiczenia do zrobienia str. 77 - zeszyt ćwiczeń 

 

20.05.2020r. środa 

Temat lekcji: Ćwiczenia w zapisywaniu wyrażeń dwumianowanych.         

( zapisać w zeszycie) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 2 str. 190 podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 78 – zeszyt ćwiczeń 

 

14.05.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego. ( zapisać 

w zeszycie) 

Proszę zrobić notatkę ze str. 191 podręcznik ( dwa przykłady z opisem 

na zielonym tle) oraz przykłady ze str. 192 wraz z opisem. 

1) Zadania do zrobienia: Zad. 1 i 3 str. 192- podręcznik 



2) Ćwiczenia do zrobienia:  ze str. 79 – zeszyt ćwiczeń 

 

22.05.2020r. piątek 

Temat lekcji: Porównywanie ułamków dziesiętnych.( zapisać w zeszycie) 

Proszę zrobić notatkę do zeszytu przedmiotowego ze str. 195 z 

podręcznika ( od góry do zad. 1) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 2 str. 195 podręcznik 

 

Uwaga!  

Proszę o przesłanie zad. 2 ze str. 195 z podręcznika do 24.05.2020 r. 

 

 

 

 

 

 


