
Moi drodzy, proszę rozłożyć pracę równomiernie. Na każdy dzień tygodnia 

materiał został podzielony proporcjonalnie. Do realizacji macie zadania ze 

zbioru zadań, którego kopię wysyłaliśmy na ostatniej lekcji na grupę klasową. 

Zadania te oznaczone są poniżej kolorem niebieskim. Oprócz tego proszę 

wykonywać opisane polecenia. 

 

Poniedziałek  

Wpisujecie temat i rozwiązania w zeszycie do matematyki. 

Temat: Obliczenia procentowe – powtórzenie (z datą) 

1. Wypisz reg. Jak obliczamy procent danej liczby. 

2. Przeanalizuj ( przeczytaj i przemyśl) przykład 1 i przykład 2 z podręcznika str. 25 i 26. 

3. Rozwiąż zad. 1, 2, 3, 4 str. 25 zbiór zadań 

4. Zrób przerwę i rozwiąż zadania z karty 1 – zadania z karty 1 rozwiązania 

prześlij do czwartku – 19 marca pod adres bieg.iwo@gmail.com  Może 

to być foto lub skan Twojej pracy. Proszę o terminowość. Nie przyjmuję 

SMS i MMS-ów ze względu na masowość przesyłek. 

 

Wtorek 

Temat: Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe – 

powtórzenie (z datą) 

 

1. Wypisz definicje kolejnych kątów wymienionych w temacie. 

2. Rozwiąż zad. 8 i 9 str. 44 zbiór zadań 

 

Środa 

Temat: Własności trójkątów – powtórzenie (z datą) 

 

1. Przypomnij z pomocą zeszytu klasyfikację trójkątów i ich własności – zwróć  uwagę m 

in. na kąty przy podstawie w trójkącie równoramiennym oraz na sumę miar 

wszystkich kątów w każdym trójkącie. 

2. Wykonaj zadania 11, 12, 13, 14, 15 i 16 str. 47 zbiór zadań wykonaj w zeszycie 

czytelne, staranne rysunki. 
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3. Wyślij skan lub foto zeszytu z rozwiązaniami zad z punktu 2. pod adres 

bieg.iwo@gmail.com do piątku – 20 marca. Proszę o terminowość. Nie 

przyjmuję SMS i MMS-ów ze względu na masowość przesyłek. 
 

Czwartek 

Odpocznij od matematyki – pracuj z innych przedmiotów 

 

Piątek 

Temat: Własności czworokątów – powtórzenie (z datą) 

1. Przypomnij klasyfikację czworokątów z pomocą zeszytu 

2. Przypomnij własności poszczególnych czworokątów. 

3. Rozwiąż zad. 8, 9, 10, 11 str. 53 zbiór zadań 

 

 

W piątek umieszczę test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu 

własności trójkątów i czworokątów do realizacji w tygodniu 2. W zagadnieniach 

wykorzystuje się też układ prostych przecinających się lub prostych 

równoległych przeciętych trzecią prostą, dlatego warto znać kąty 

odpowiadające, …. Jak w temacie pierwszej lekcji. 

mailto:bieg.iwo@gmail.com

