
ZAJĘCIA Z MATEMATYKI - NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 8c 

03.06.2020r. środa 

Temat lekcji: Pole koła. (Zapisać w zeszycie przedmiotowym)  

Notatka z lekcji: wzór na pole koła wraz z opisem podręcznik str. 247; 

Analiza przykładu ze str. 247 

1) Zadania do zrobienia: Zadanie 1 i 3 str. 248 podręcznik 

 

04.06.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Pole koła – ćwiczenia. (Zapisać w zeszycie 

przedmiotowym) 

Proszę zrobić: 

1) Ćwiczenia: ćw. 1 str. 102 

2) Ćwiczenia ze str. 103 

 

05.06.2020r. piątek 

Temat lekcji: Pole koła – ćwiczenia cz. 2 (Zapisać w zeszycie 

przedmiotowym) 

1) Ćwiczenia str. 104 i 105 

 

Uwaga! Proszę przesłać str. 105 ćwiczenia do 07.06.2020r. 

 



ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 6d 

 

02.06.2020r. wtorek  

Temat lekcji: Modele brył. Ostrosłupy. ( zapisać w zeszycie 

przedmiotowym) 

Proszę skleić bryłę ostrosłupa – czworościanu foremnego o boku 10 cm. 

Uwaga Zdjęcia bryły przesłać do 05.06.2020r. do godz. 15.00 

 

03.06.2020r. środa  

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z działu: „ Figury przestrzenne”.     

(  zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

Proszę powtórzyć wiadomości z działu oraz: 

1) Zadanie do zrobienia: zad. 8 str. 235 – podręcznik 

 

 

04.06.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z działu: „ Figury przestrzenne”. 

Cz.2 ( zapisać w zeszycie) 

Proszę zrobić zadania ze str. 236 podręcznik. 

 

 



05.06.2020r. piątek 

Temat lekcji: Figury przestrzenne – sprawdzian wiadomości.( zapisać w 

zeszycie) 

1) Zadania do zrobienia: zadania ze str. 237 podręcznik 

Uwaga! Proszę o przesłanie zadań ze str. 237 do 06.06.2020r. do godz. 

12.00 

 

 

 

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI -NAUCZYCIEL IWONA RYBAK 

KLASA 4 a  

02.06.2020r. wtorek 

Temat lekcji: Odejmowanie ułamków dziesiętnych – wiadomości 

wstępne.( zapisać w zeszycie przedmiotowym) 

Proszę zrobić notatkę w zeszycie przedmiotowym:  

1) podręcznik str. 201 ( wraz z przykładami – zielone chmurki) 

2) str. 202 (informacje do zad.1) 

3) Zadania do zrobienia: zad.4  str. 202  i zad. 5 str. 203 podręcznik 

 

03.06.2020r. środa 

Temat lekcji: Odejmowanie ułamków dziesiętnych – wiadomości 

wstępne.         ( zapisać w zeszycie) 



Proszę zrobić: 

1) Zadania do zrobienia: zad.9 i 10  str. 203 podręcznik 

2) Ćwiczenia str. 83 

 

04.06.2020r. czwartek 

Temat lekcji: Odejmowanie ułamków dziesiętnych. - ćwiczenia ( zapisać 

w zeszycie) 

1) Ćwiczenia do zrobienia:  ze str. 84 – zeszyt ćwiczeń 

 

05.06.2020r. piątek 

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

dziesiętne”.( zapisać w zeszycie) 

Proszę powtórzyć wiadomości z działu. 

1) Zadania do zrobienia: zad. 4 str. 199 podręcznik, 

2) Zadania 7 i 8 str. 203 podręcznik 

 

Uwaga!  

W tym tygodniu proszę nie przesyłać ćwiczeń. 

 

 

 

 



 

 


