
ZAJĘCIA Z MATEMATYKI - NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 8c 

27.05.2020r. środa 

Temat lekcji: Liczba 𝜋. Długość okręgu - ćwiczenia. (Zapisać w zeszycie 

przedmiotowym)  

1) Ćwiczenia str. 100 

2) Zadanie 8 str. 244 podręcznik 

 

28.05.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Liczba 𝜋. Długość okręgu – ćwiczenia ciąg dalszy (Zapisać 

w zeszycie przedmiotowym) 

Proszę zrobić: 

1) Ćwiczenia: ćw. str. 101 

2) Ćwiczenia 10 i 11 str. 102. 

 

29.05.2020r. piątek 

Temat lekcji: Liczba 𝜋. Długość okręgu – podsumowanie wiadomości. 

(Zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

1) „ Sprawdź czy umiesz” str. 246 podręcznik 

 

Uwaga! Proszę przesłać str. 100 i 101 ćwiczenia do 31.05.2020r. 

 



ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 6d 

 

26.05.2020r. wtorek  

Temat lekcji: Ostrosłupy – wiadomości wstępne. ( zapisać w zeszycie 

przedmiotowym) 

Proszę zrobić notatkę z lekcji: 

1) Rysunek wraz z opisem str. 231 podręcznik 

2) Rodzaje ostrosłupów rysunki wraz z opisem str. 232 podręcznik 

 

27.05.2020r. środa  

Temat lekcji: Siatki ostrosłupów.( zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

Proszę zrobić notatkę: 

1) Etapy rysowania ostrosłupa rys. Str. 232 podręcznik, 

2) Ciekawostka  wraz z rysunkiem ze str. 234 podręcznik, 

3) Wzór na pole powierzchni wraz z opisem – str. 233 podręcznik 

4) Zadania do zrobienia: zad. 1 str. 234 - podręcznik 

 

28.05.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Ostrosłupy - ćwiczenia.( zapisać w zeszycie) 

Proszę zrobić ćw. ze str. 110. 

 



29.05.2020r. piątek 

Temat lekcji: Ostrosłupy – ćwiczenia część 2.( zapisać w zeszycie) 

1) Ćwiczenia  do zrobienia: str. 111 

Uwaga! Proszę o przesłanie ćwiczeń ze str. 109 i 110 do 31.05.2020r. 

 

 

 

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 4 a  

26.05.2020r. wtorek 

Temat lekcji: Ćwiczenia w porównywaniu ułamków dziesiętnych. 

 ( zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

1) Zadania do zrobienia: zad.5  str. 196 Podręcznik 

2) Ćwiczenia do zrobienia str. 80 - zeszyt ćwiczeń 

 

27.05.2020r. środa 

Temat lekcji: Dodawanie ułamków dziesiętnych – wiadomości wstępne.         

( zapisać w zeszycie) 

Proszę zrobić notatkę w zeszycie: 

1) Zielone chmurki str. 198 podręcznik 

2) Wiadomości ze str. 199 z podręcznika wraz z przykładami ( od 

góry do zadania 1) 



3) Zadania do zrobienia: zad.1 i 2 str. 199 podręcznik 

 

28.05.2020r. czwartek 

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

1) Zadania do zrobienia: Zad. 7 pkt. A,B i C str. 200- podręcznik 

2) Ćwiczenia do zrobienia:  ze str. 81 – zeszyt ćwiczeń 

 

29.05.2020r. piątek 

Temat lekcji: Dodawanie ułamków dziesiętnych – ćwiczenia.( zapisać w 

zeszycie) 

1) Zadania do zrobienia: zad. 7 pkt. D, E i F str. 200 podręcznik, 

2) Ćwiczenia ze str. 82 – zeszyt ćwiczeń 

 

Uwaga!  

Proszę o przesłanie ćwiczeń ze str. 82 do 31.05.2020 r. 

 

 

 

 

 

 


