
Lekcja 9         klasa 8 a, b  8.06. 2020 

Temat: Przygotowanie do sprawdzianu. 

Przed klasówką wykonaj zadania  

Str. 252-253 podręcznik 

Zadanie 1 

Oceń prawdziwość każdego zdania. 

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 

 

I 
Długość okręgu o promieniu 3 cm jest równa 3π 

cm. 

P  

/  

F  

II 
Jeśli długość okręgu jest równa 16π, to jego 

promień ma długość 4. 

P  

/  

F  

III 
Jeśli długość okręgu jest równa 25π, to średnica ma 

długość 25. 

P  

/  

F  

Zadanie 2 

Połącz liczbę określającą pole koła z liczbą określającą jego obwód. 

Wpisz odpowiednią literę przy każdym numerze. 

1. 1,44π cm2 

2. 16π cm2 

3. 64π cm2 

4. 2,56π cm2 

a) 16π cm 

b) 8π cm 

c) 2,4π cm 

d) 3,2π cm 

e) 0,72π cm 

Zadanie 3 

Wskaż poprawną odpowiedź na każde pytanie. 



 

I. Jaka jest długość okręgu o średnicy 9 cm? 

  

A. 3π cm B. 4,5π cm C. 9π cm D. 18π cm  

II. Jaka jest długość promienia koła o polu 64π? 

  

A. 8 B. 16 C. 32 D. 64 

Lekcja 10        klasa 8 a, b 9.06. 2020 

Temat : Sprawdzian wiadomości „Koła i okręgi”. 

Sprawdzian na platformie wsipnet.pl . Od  godziny 12 do 15 będę przy 

komputerze pomagała w sprawach technicznych { czyli jeśli kogoś wyloguje 

samoistnie z testu będzie można skorzystać z funkcji „poproś o ponowne 

zadnie testu”}. 

Lekcja 11       klasa 8 a, b  10.06. 2020 

Temat: Ile jest możliwości? 

Przeczytaj dokładnie przykłady z podręcznika str. 259- 261 

Zadania str. 262 

 

Ustawienie przerzutek wymaga dwóch wyborów. Pierwszy to wybór przerzutki 

z przodu, drugi -  przerzutki z tyłu, pierwszego wyboru możemy dokonać na 4 

sposoby  i do każdego z nich na 7 sposobów możemy wybrać przerzutkę z 

przodu co daje  

4×7= 28 możliwości. 

 



Podobnie jak w przykładzie a) biały wybieramy na 52 sposoby i czarny na 36 

czyli mamy  

52 x 36= 1872 dźwięki. 

 

Pierwszemu dziecku przydzielimy jedną z 12 kredek czyli 12 możliwości ,ale 

drugiemu dziecku możemy przydzielić jedną z 11 kredek. Zatem łącznie mamy 

12 x 11 = 132 możliwości. 

 

Pierwsza osoba wybiera jedno z 30 miejsc ale druga już jedno z 29 wolnych 

miejsc. Czyli mamy 

30 x 29 = 870 możliwości. 

 

Mamy do dyspozycji liczby 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

Mechanizm powstawania liczby czterocyfrowej:  

Losujemy pierwszą liczbę np. 10 i do niej w drugim losowaniu losujemy jedną z 

pozostałych 10 liczb. Czyli otrzymamy liczby: 

1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020. 

Pierwszą liczbę możemy wylosować na 11 sposobów a drugą na 10. Wszystkich 

liczb czterocyfrowych będzie 11 x 10 = 110 



 

 

 

Wypiszmy liczby dwucyfrowe podzielne przez 5: 

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, … 90, 95 jest ich 18. 

Liczb o różnych cyfrach jest 17. 

 

Tworzenie liczby trzycyfrowej to trzy kolejne wybory  

1. Cyfra setek: wybieramy jedną z 9 cyfr ( bez zera) 

2. Cyfra dziesiątek: wybieramy jedną z 10 cyfr 

3. Cyfra jedności : 0 lub 5 

4. Zatem wszystkich liczb trzycyfrowych podzielnych przez 5 będzie: 



 9 x 10 x 2= 180  

Wśród nich co druga jest parzysta, 

 czyli jest ich 90. 

Zadania 4 - 10,13,14,15  do samodzielnego wykonania. 

MIŁEGO WEEKENDU 

Lekcja 12       klasa 8 a, b  15.06. 2020 

Temat: Obliczanie  prawdopodobieństwa -ciąg dalszy. 

 

 



 

 Odp. 

 a) wszystkich zdarzeń jest 5 x 4 = 20  

N = 20 

Zdarzeń sprzyjających (niebieski) n = 2 

P = 2/20= 0,1 

Prawdopodobieństwo wylosowania białej czapki i czerwonego szalika wynosi 

0,1. 

b) czapka i szalik w różnych kolorach (zielony).Zauważmy że jest to zdarzenie 

przeciwne do zdarzenia, że wylosujemy komplet w tym samym kolorze. 

Zdarzeń sprzyjających (zielony) n = 15 zatem 

P = 15/20 = 0,75 

Prawdopodobieństwo wylosowania czapki i szalika w różnych kolorach wynosi 

0,75. 

c) różowa czapka i szalik inny niż biały  

Zdarzeń sprzyjających n = 4  

P = 4/20 = 0,2 

 Prawdopodobieństwo wylosowania różowej czapki i szalika innego niż biały 

wynosi 0,2. 



 

Podpowiedzi do zadań str. 266, 267 

 

a) N = 36 

    n = 17 

P = 17/36 

b) ….. 



 c)…… 

Obliczenia wykonujecie samodzielnie! 

Odp:……………………………….. 

 

Rozwiąż samodzielnie 

Zad 2, 4 analogicznie  

 

Zadanie 8 

 



 

 
Lekcja 12       klasa 8 a, b  19.06. 2020 

Temat: Obliczanie  prawdopodobieństwa -ciąg dalszy. 

Rozwiąż  zad 7, 9,10 /267,268 oraz  

„Przed klasówką” str.269 

 

 


