
18.05.2020  Temat: Powtórzenie wiadomości: Prostokąty, koła i okręgi, skala. 

Sprawdź obliczenia do ćwiczeń na str. 55. (Większość z Was nie wykonywała tych ćwiczeń – możecie 

sobie uzupełnić.) 

Ćw. 3. – w skali 1:200  1cm na planie to 200cm=2m na placu, 1mm na planie to 200mm=20cm na placu 
Wymiary placu zabaw: 7cm → 7 x 2m = 14m,  9cm5mm = 9 x 2m + 5 x 20cm = 19m 
Wymiary piaskownicy: 1cm5mm → 2m + 5 x 20cm = 3m 
Długość ławek: 1cm → 2m 

Ćw. 4.  1cm na mapie to 2000cm=20m w terenie, więc 40m → 2cm na mapie, 60m → 3cm,    50m → 2cm5mm 

Wpisz do zeszytu datę, temat i poniższe punkty (lub wydrukuj, wytnij i wklej, jeśli masz taką 

możliwość): 

1. Własności prostokąta, kwadratu  (podręcznik s.133).  
     – Kwadrat to też prostokąt. 
     – Przekątne prostokąta i kwadratu.  

2. Koła i okręgi  (podręcznik s.137-138) 
    - Promień, średnica, cięciwa (np. ćw. 2/50, 6/51)  

3. Rysowanie: 
    a) kwadratu, prostokąta – za pomocą ekierki   

(np. ćw. 2/47, 2/48) 
    b) okręgów – za pomocą cyrkla, obliczanie długości promienia   

(np. ćw. 4/50)  

4. Zamiana jednostek długości   
(podręcznik s.121,  np. ćw. str.42).  

5. i 6. Obliczanie obwodów prostokątów, kwadratów. 
    Obliczanie  długości boku kwadratu, długości boku prostokąta  

(np. ćw. 3 i 4/48, zad. 3/136)  

7. Odcinki w skali  
(np. ćw. 1/52) 

    Prostokąty i kwadraty w skali  
(np. ćw. 4/53) 

    Obliczanie rzeczywistych długości przy podanej skali 

(np. zad. 8/148)  

Wykonaj ćwiczenia dołączone przy lekcji do pobrania.  
- Jeśli masz taką możliwość, to wydrukuj sobie i na tym pisz, jeśli nie, zapisuj rozwiązania zadań w 
zeszycie.  
- Zapisuj wszystkie obliczenia! – Długości boków w ćw.11., długość promienia w ćw.13., długości 

odcinków w skali w ćw.14., 15., rzeczywiste w ćw.16. i 17., długości obwodów w ćw.10. i 15.  

Jeśli nie zdążysz wykonać wszystkich ćwiczeń na lekcji, dokończysz później. 

Proszę o przesłanie tych ćwiczeń do czwartku do godz. 15:00. 

(Za dwa tygodnie powinien by być sprawdzian / „Karta pracy”.) 


