
MATEMATYKA V 
 

Zagadnienia Termin Środki dydaktyczne Uwagi 

Temat : Suma miar 
kątów w czworokącie 

20.04.2020   Podręcznik str. 184-185 
 
Zad. 8, 9, 11 
 
Obejrzyj film pod linkiem: (ten link należy 
wpisać do wyszukiwarki i już) : 
https://www.youtube.com/watch?v=ziEg
ZW0Fmak 
 
Po obejrzeniu filmu przepisz niebieską 
ramkę z podręcznika str.185 
 
Zadanie domowe 
Zad.14,15 str.186 
 
 
 
 
 
 

Rozwiązania zapisz w 
zeszycie 
 
 
 
Proszę odesłać zadania 
z lekcji i pracy 
domowej  na e-meila 
 

Temat : Zbieranie 
wiadomości o 
własnościach 
czworokątów. 

21.04.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Nvw
MBnJOr_I 
Po obejrzeniu filmiku  
wykonaj  :  
Podręcznik  str. 186  
 
 
 
Podręcznik str.187 
  
Zad.19, 20 
 
 
Zadanie domowe  
 Zad. 17, 21 str.187 

 
 
 
 
Kropka niebieska (ustnie) 
 
 
 
  
 
Udziel odpowiedzi na 
pytania  z zadań 
pisemnie 
 
Rozwiązania zapisz w 
zeszycie. 
 

Temat : Zastosowanie 
klasyfikacji 
czworokątów do 
rozwiązywania zadań 
tekstowych. 

22.04.2020 Podręcznik str.188 
 
Obejrzyj film pod linkiem: (ten link należy 
wpisać do wyszukiwarki i już) : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47rB
v4gJBSQ 
 
Po obejrzeniu filmu popatrz na niebieską 
tabelę ze str.189 
 
 
A teraz czas na zadania  
Podręcznik str.189 
Zad. 25,26,27 
 

Przeanalizuj schemat 
blokowy  
 
 
 
 
 
 
 
Przeczytaj ją i 
zapamiętaj wiadomości 
o przekątnych w 
czworokątach!!!! 



MATEMATYKA V 
 

 

 
 Zadanie domowe  
CO UMIEM? Str. 190 

Temat : Powtórzenie –
utrwalenie wiadomości 
o czworokątach 
(ZDW) 

23.04.2020 Strona internetowa 
E.podrecznik 
 
 
 
 
wsipnet 

Proszę wykonać   
dowolne 3 zadania z  
jednej ze  stron w ramach  
- własności  
czworokątów 
  
 
Ćwiczenia –IX.(Koła i 
okręgi)  
 IX.4-Zestaw 1  
 

Temat : 
Wprowadzenie wzoru 
na pole 
równoległoboku 

24.04.2020 Kartkówka z czworokątów . 
 
 
 
 
 
 
Obejrzyj film pod linkiem: (ten link należy 
wpisać do wyszukiwarki i już: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BFp
_NAC9rAw 
 Podręcznik str.192  
 
 
Zadanie domowe  
Zad. 1, 2 str 192 

Będzie podana na 
 e-dzienniku –trzeba ją 
wydrukować i odesłać 
na e-maila- tego samego 
dnia.  
 
 
Po napisaniu kartkówki 
obejrzyj film. 
 
 
Przepisz tą tabelkę bez 
przykładu i zapamiętaj 
wzór na pole 
równoległoboku 
 

Pytania i informacja zwrotna poprzez dziennik elektroniczny lub 
e-mail:walczak.a@ssp.palecznica.pl 
 
 

Konsultacje telefoniczne dla uczniów- codziennie w godz. 9.00-12.30 
Konsultacje telefoniczne dla rodziców ( wtorek, czwartek) 17.00-18.00 
Prace wyznaczone   do sprawdzenia i oceny należy wysyłać  zawsze w jeden dzień 
tygodnia  PONIEDZIAŁEK   na e-mail walczak.a@ssp.palecznica.pl lub zdjęciem  do godz.16.00 
 
 


