
11.05.2020  Temat: Skala na planach i mapach – zadania. 

 

SPRAWDŹ ćwiczenia z ostatniej lekcji – uzupełnij brakujące obliczenia :  

 

(Przypomnij sobie zad.2. z ostatniej lekcji https://www.youtube.com/watch?v=M308n2L6v7c)  

https://www.youtube.com/watch?v=M308n2L6v7c


Otwórz podręcznik na str.145 – przeczytaj informacje (u góry) i opis pod planem mieszkania. 

 

Zapisz w zeszycie:      Temat: Skala na planach i mapach – zadania.                                11.05.2020    

Zad.1. Oblicz rzeczywiste wymiary mieszkania – dane wypisz z filmu i rozwiązuj razem z 

prowadzącym [od 0:20 do 3:20] https://www.youtube.com/watch?v=Z4i1zxav0qU&t=2s. 

/- Uwaga!- W zadaniach 2. i 3. nie zapisuj - przy zamianie jednostek - tych dzieleń przez 100, 

1000 (jak pan na filmie), możesz sobie, zamiast tego i skreślania zer, podkreślić opuszczane 

(dwa, trzy) zera delikatnie falbanką./ 

 Po rozwiązaniu zad.1. oglądaj film dalej. - Zatrzymaj film na 4:20 i zapisz w zeszycie: 

 Zad.2. Oblicz rzeczywistą odległość z Ciasteczkowa do Czekoladowa – narysuj w zeszycie 

odcinek łączący te dwa miasteczka na mapie, zapisz jego długość [6cm] i zapisz skalę, 

w której została wykonana mapa – 1:15000000. - Wróć do filmu i rozwiązuj zadanie z 

prowadzącym (do 7:16). Kontynuuj oglądanie filmu. 

Zatrzymaj film na 7:55. - Zapisz w zeszycie: 

 Zad.3. Oblicz, ilu kilometrom w rzeczywistości odpowiada 1 cm na mapie w  skali 1:200000. - 

Wróć do filmu i rozwiązuj zadanie z prowadzącym do 9:05. – Wyłącz film, odejdź od 

komputera. 

Wykonaj w zeszycie Ćwiczenie B. b), c)/146 

 [A to ciekawe i użyteczne:] - Spójrz teraz na fragment planu w zad.4/146  -to (podziałka) 

skala liniowa – na pewno się z nią zetkniesz na lekcjach przyrody. Zmierz pierwszy 

z odcinków – ma 1cm. Odczytujemy, że jednemu centymetrowi na planie odpowiada 50m 

w rzeczywistości  

Na planie 1cm – w rzeczywistości 50m = 5000cm, czyli ten plan jest sporządzony w skali 

1:5000. Teraz już bez trudu możesz obliczyć rzeczywistą odległość między kinem i szkołą.  

Dodatkowo – jeśli masz ochotę - wykonaj jeszcze ćw.3 i 4/55  [„na +” i prześlij do 

sprawdzenia). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4i1zxav0qU&t=2s

