
MATEMATYKA  KLASY  6A i 6B: 

(WTOREK - 26.05.2020r.) 

Temat: Obliczanie objętości prostopadłościanu – część 2. 

 

        Uczniowie doskonalą technikę obliczania objętości prostopadłościanu  

i sześcianu, rozwiązując następujące zadania z ćwiczeń:  

zad. 8 i 10 str. 67 oraz zad. 11, 12 i 13 str. 68. 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 6A i 6B, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 

 

(ŚRODA - 27.05.2020r.) 

Temat: Pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa – rozwiązywanie zadań 

o treści praktycznej. 

 

 Stosując poznane wzory i reguły obliczania pola powierzchni całkowitej 

dowolnego graniastosłupa oraz objętości prostopadłościanu i sześcianu, uczniowie 

rozwiązują następujące zadania o treści praktycznej:   

 

• Ćwiczenia: zad. 16 i 17 str. 69 (do zad. 16 również wymagane są rachunki, np. nad 

tabelą). 

• Podręcznik: zad. 13 i 14 str. 226 (należy wykorzystać informację, że 1 litr wody  

o temp. 4oC ma masę 1 kg , 1 litr = 1 dm3) oraz zad. 19 str. 227 ( należy pamiętać 

o ujednoliceniu jednostek). 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 6A i 6B, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 
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(CZWARTEK - 28.05.2020r.) 

Temat: KARTA  PRACY „FIGURY PRZESTRZENNE - GRANIASTOSŁUPY”. 

 

• W dniu dzisiejszym uczniowie mają do rozwiązania indywidualnie kartę pracy 

„FIGURY PRZESTRZENNE - GRANIASTOSŁUPY”. 

• Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, uczniowie powtarzają budowę 

oraz własności dowolnego graniastosłupa, ze szczególnym uwzględnieniem 

prostopadłościanu i sześcianu, wzory i reguły na obliczanie pola powierzchni 

całkowitej oraz bocznej dowolnego graniastosłupa, w tym prostopadłościanu  

i sześcianu, jak również wzory i jednostki na obliczanie objętości 

prostopadłościanu i sześcianu. 

• Są przygotowane dwie wersje karty pracy, dla klasy 6A – wersja A, dla klasy 6B – 

wersja B. 

• Karty pracy stanowią odrębne załączniki, znajdują się obok pliku z zadaniami  

z matematyki dla klas 6 na bieżący tydzień. 

• Uczniowie drukują kartę pracy zgodnie z przydziałem, podpisują (imię i nazwisko, 

klasa), a następnie rozwiązują zadania indywidualnie i czytelnie.  

• Rysunki pomocnicze należy wykonywać ołówkiem przy użyciu odpowiednich 

przyborów geometrycznych. 

• Rozwiązaną kartę pracy należy zeskanować lub sfotografować i przesłać na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub za pośrednictwem Messengera. 

• Wszyscy uczniowie z 6A i z 6B przesyłają tego dnia rozwiązane karty pracy do 

sprawdzenia do godziny 1300. 

• Uwaga! W przypadku braku drukarki, uczeń rozwiązuje czytelnie zadania na 

kartce A4, którą skanuje lub fotografuje i odsyła – jak opisano powyżej.  

 

Życzę owocnej pracy! 

(PIĄTEK - 29.05.2020r.) 

Temat: Budowa oraz własności ostrosłupów.  

1. Uczniowie uważnie analizują budowę dowolnego ostrosłupa na podstawie rys. 

wykonanych w podręczniku na str. 228 w części „Sowa uczy”. Proszę szczególną 

uwagę zwrócić na następujące elementy: wierzchołek ostrosłupa, wierzchołki 

podstawy, spodek wysokości, wysokość ostrosłupa, krawędzie boczne, 

krawędzie podstawy, ściany boczne, podstawa ostrosłupa.  
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2. Uczniowie przechodzą na stronę darmowych wideolekcji:  https://pistacja.tv/ 

Następnie postępują według podanych kroków: Zakładka Dla ucznia / Wyszukaj 

temat dla swojej klasy / Szkoła Podstawowa kl. IV-VI i wpisują temat do 

wyszukania „Ostrosłupy”. Wystarczy uruchomić i z uwagą obejrzeć przygotowane 

trzy wideolekcje na temat: 

➢ „Rodzaje ostrosłupów” 

➢ „Rysowanie ostrosłupów” 

➢ „Siatka i pole powierzchni ostrosłupa” – w tej wideolekcji proszę obejrzeć 

tylko pierwszą część dotyczącą siatek ostrosłupów. 

3. Uczniowie zapisują w zeszycie (można wydrukować i wkleić): 

 

Ostrosłup – jest to figura przestrzenna (inaczej – bryła), posiadająca 

jedną podstawę będącą dowolnym wielokątem oraz ściany boczne 

będące trójkątami o wspólnym wierzchołku. Jeżeli ostrosłup jest 

prosty, wówczas ściany boczne są trójkątami równoramiennymi. 

Czworościan foremny – jest to ostrosłup, którego wszystkie ściany 

(podstawa oraz ściany boczne) są przystającymi (identycznymi) 

trójkątami równobocznymi.  

UWAGA ! 

Nazwa ostrosłupa jest uzależniona od wielokąta, który znajduje się  

w jego podstawie, np.: 

• Ostrosłup trójkątny lub czworościan – ostrosłup, którego podstawą 

jest dowolny trójkąt, 

• Ostrosłup czworokątny – ostrosłup, którego podstawą jest dowolny 

czworokąt (kwadrat, równoległobok, romb, trapez, itd.). 

• Ostrosłup pięciokątny - ostrosłup, którego podstawą jest dowolny 

pięciokąt. 

• Ostrosłup sześciokątny - ostrosłup, którego podstawą jest dowolny 

sześciokąt. 

• Itd.   Zapamiętaj powyższe informacje ! 

 

4. Uczniowie analizują rys. przykładowych siatek ostrosłupa czworokątnego 

(podręcznik str. 229) oraz czworościanu foremnego (przykład 2 str. 230 

podręcznik). 
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5. Uczniowie utrwalają etapy rysowania dowolnego ostrosłupa zaobserwowane na 

wideolekcji, analizując dodatkowo przykład 1 str. 229 podręcznik.  

6. Bazując na zgromadzonych informacjach, uczniowie rozwiązują serię krótkich 

zadań z podręcznika, dotyczących budowy dowolnego ostrosłupa:  

zad. 1 str. 230 oraz od zad. 3 do zad. 8 str. 231 (Jeżeli jest mowa o ogólnej liczbie 

ścian w ostrosłupie, to wliczamy też podstawę. Liczbę wierzchołków oraz krawędzi 

ustalamy na podstawie rys. pomocniczego ostrosłupa, a nie na podstawie siatki, 

gdyż niektóre wierzchołki oraz krawędzie po sklejeniu pokrywają się).   

 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 6A i 6B, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 
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