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Zanim rozpoczniemy realizację lekcji, to musisz wiedzieć, że 

 

1. Musimy sprawdzić, czy Nasza współpraca odnosi oczekiwane efekty 

2. Musicie wiedzieć, że Wasza trudna praca jest sprawiedliwie oceniona 

Dlatego przygotowuję takie e-narzędzie, dzięki któremu będziecie mogli napisać sprawdzian 

 w warunkach domowych. 

W przyszłym tygodniu uważnie śledźcie stronę internetową, bo zrobimy próbę. Nie muszą to 

być pytania z matematyki, tylko dowolne w formie zabawy. Chodzi o to, abyście zapoznali się 

 z działaniem e-testu. Na pocztę każdego z Was prześlę, po uprzedzeniu na stronie szkoły, link 

po kliknięciu którego otworzy Wam się test. Wraz z linkiem będzie informacja, którego dnia  

 i o której godzinie rusza test w Internecie po kliknięciu linka. Test będzie nastawiony na 

odpowiedni czas. Osoby z wydłużonym czasem mają o 10 minut więcej. Osoby z PPP mogą mieć 

inne polecenia. Ważne jest, abyście wszyscy przystąpili do próby, a później do sprawdzianu. 

Jeżeli narzędzie spełni nasze oczekiwania, to sprawdzian z obliczeń procentowych 

przeprowadzę tydzień po próbnym teście. 

Proszę powoli powtarzać materiał dotyczący obliczeń procentowych. Potrzebne materiały             

i   e-materiały dostępne są w odbytych lekcjach na stronie szkoły. 

 

Zanim rozpoczniemy nowy dział dotyczący figur przestrzennych, to odbędziemy lekcje 

przypominające obliczanie pól różnych wielokątów. Wiedza i umiejętności te wykorzystacie 

przy figurach przestrzennych. 

 

Temat: Pole czworokąta i trójkąta 

 

1. Przypomnij sobie podstawowe wzory poznane w klasie V na obliczanie pól trójkąta  

i czworokątów. Wzory te umieszczone są na str. 172 i 173 w podręczniku 

 

Ponieważ, aby przejść do części zadaniowej musicie mieć perfekcyjnie opanowane 

wzory – na dziś zadanie specjalne, praca manualna, przyjemna i kolorowa: 

 

2. Wykonaj fiszki – karteczki z rysunkiem i oznaczeniami w wielokącie wszystkich 

wielkości wykorzystanych we wzorze na obliczenie jego pola. Na pierwszej stronie 

rys. figury z oznaczeniami, a na odwrocie napisz wzór na pole tej figury. Karteczek 

ma być tyle, ile jest wielokątów na str. 172 i 173 w podręczniku. Wielokąty  

z kolorowymi oznaczeniami, tak aby były dla Ciebie czytelne i wizualnie przyjemne. 

 



„Fiszki można także wykorzystywać jako samodzielnie wykonaną pomoc naukową służącą 

do systematycznego uczenia się. Fiszka to kartonik z hasłem, słówkiem, datą historyczną 

lub pytaniem na awersie oraz definicją, tłumaczeniem, objaśnieniem lub odpowiedzią na 

stronie odwrotnej (rewersie)” 

    

  źródło: https://pl.wikipedia.org 

 

3. Z wykonanymi fiszkami ćwicz losowaniem zapamiętywanie wzorów na pola 

trójkątów i czworokątów, tak aby opanować je sprawnie do wtorkowej lekcji. 

Łatwiej Ci będzie jeżeli karteczki losowo podzielisz na połowy i stopniowo 

poćwiczysz zapamiętywanie; najpierw połowę wzorów, później drugą i w końcu 

całość. 

 

4. Przyślij do poniedziałku fotografię własnoręcznie wykonanych fiszek. 
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