
25.05.2020  Temat: Utrwalamy wiadomości: Prostokąty, koła i okręgi, skala. 

Dziękuję wszystkim, którzy przysłali wykonane ćwiczenia do czwartku, jak prosiłam. 

Jeśli miałam jakieś uwagi do poszczególnych zadań, napisałam każdemu z osobna w mailu. 

Przypominam, że prosiłam:  „Zapisuj wszystkie obliczenia! – Długości boków w ćw.11., długość 

promienia w ćw.13., długości odcinków w skali w ćw.14., 15., rzeczywiste (wymiary i odległości) w 

ćw.16. i 17., długości obwodów w ćw.10. i 15.” 

Proszę, be po tej lekcji poprawić ćwiczenia, uzupełnić zapisy obliczeń. 

 

Teraz wpiszcie temat do zeszytu, otwórzcie podręcznik na str.149 – „Przed klasówką”. 

Zapiszcie w zeszytach rozwiązania (odpowiedzi do) kilku zadań (dziś wyjątkowo nie 

wymagam rozpisywania się, bo napracowaliście się bardzo w ubiegłym tygodniu): 

Zad.1. – odcinki prostopadłe i odcinki równoległe (jeżeli Ci się mylą, spójrz na str.119) – 

czytaj uważnie zdania (uwaga na słowo „nie” w drugim zdaniu). 

Zad.3. – Pamiętasz, jaką miarę ma kąt półpełny? Tak, 180o. Podziel tę miarę przez 4 – 

pisemnie. 

Zad.5. – Policz, z ilu promieni składa się odcinek EH. Wyraź długość promienia w milimetrach 

i dopiero wtedy mnóż przez … - oczywiście, że przez 6. 

Zad.6. – Najpierw obliczymy długości boków prostokąta – dłuższy jest równy czterem 

promieniom, krótszy – dwóm promieniom, zapiszmy więc: a = 4 . 5cm = 20cm      b = 2 . 5cm = 

10cm    obwód prostokąta oblicz już samodzielnie. 

Powtórz też: jak obliczyć długość boku prostokąta, gdy znamy jego obwód i długość drugiego 

boku – poznaliśmy dwa sposoby (takie zadania na pewno będą na karcie pracy). 

Zad.7. – Bez liczenia na pewno od razu podasz prawidłową odpowiedź. 

Zad.8. – Ponieważ mamy do obliczenia tylko jedną rzeczywistą odległość, możemy to zrobić 

od razu „matematycznie”:   skoro skala 1:100000,     

                             2cm na mapie → to 100000 . 2cm =  
                                                              = 200000cm 
                                                               =2000m 
                                                              =2km 
 (lub: 2.sposób:  skoro skala 1:100000   
          1cm na mapie → to w terenie 100000cm = 1000m = 1km,  
 więc 2cm na mapie → to 2 . 1km = 2km 
 

 „Kartę pracy” napiszemy sobie w piątek, bo za tydzień w poniedziałek jest Dzień Dziecka   


