
MATEMATYKA  KLASY  6A i 6B: 

(WTOREK - 02.06.2020r.) 

Temat: Własności ostrosłupów w zadaniach – część 1. 

1. Z wkładki umieszczonej w środkowej części ćwiczeń, uczniowie wycinają siatki  

i sklejają modele ostrosłupów (6 brył, należy pamiętać o „listkach” niezbędnych 

do sklejania). Wykonane modele będą pomocne przy rozwiązywaniu dzisiejszych 

zadań. 

2. Uczniowie rozwiązują zadania dotyczące budowy oraz własności ostrosłupów  

z ćwiczeń: zad. 1, 2, 3, 4 str. 70 oraz 10 str. 72. 

 

 *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 - 03.06.2020r.) 

Temat: Własności ostrosłupów w zadaniach – część 2. 

Uczniowie utrwalają budowę oraz własności ostrosłupów, rozwiązując 

następujące zadania z ćwiczeń: zad. 5, 6, 7, 8, 9 str. 71 oraz zad. 13 str. 73. 

 

*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! 

 

(CZWARTEK - 04.06.2020r.) 

Temat: Rodzaje, budowa oraz własności brył obrotowych. 

1. Uczniowie analizują informacje dotyczące brył obrotowych w podręczniku na str. 

234, w części „Sowa uczy”.  

2. Uczniowie przechodzą na stronę darmowych wideolekcji:  https://pistacja.tv/ 
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Następnie postępują według podanych kroków: Zakładka Dla ucznia / Wyszukaj 

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

wyszukania „Walec” i z uwagą oglądają dwie wideolekcje na temat „Bryły 

obrotowe” oraz „Objętość walca” (proszę skupić uwagę tylko na informacjach 

dotyczących sposobu powstawania oraz budowy różnych walców). 

Powtarzając powyższe kroki wpisują drugi temat do wyszukania „ Stożek” i z 

uwagą oglądają wideolekcję „Objętość stożka” (proszę skupić się tylko na 

pierwszej części dotyczącej sposobu powstawania oraz budowy stożka). 

Powtarzając powyższe kroki wpisują trzeci temat do wyszukania „Kula” i z uwagą 

oglądają wideolekcję „Objętość kuli” (proszę skupić uwagę tylko na informacjach 

dotyczących sposobu powstawania oraz budowy kuli). 

3. Uczniowie analizują dodatkowo przykłady 1, 2, 3 str. 235 i 236 w podręczniku, 

dotyczące budowy oraz własności podstawowych brył obrotowych. 

4. Uczniowie zapisują w zeszycie: 

 

Bryła obrotowa – jest to bryła powstająca w wyniku obrotu dowolnej 

figury płaskiej. Prosta, względem której następuje obrót, nazywa się 

osią obrotu tej bryły. 

Walec – bryła obrotowa powstająca w wyniku obrotu prostokąta wokół 

jednego z boków lub wokół jednej z osi symetrii. Posiada dwie 

równoległe jednakowe podstawy, które są kołami o takim samym 

promieniu.  

(wykonaj rys. walca wraz z opisem elementów jego budowy – przykład 1/235 

podręcznik). 

Stożek – bryła obrotowa powstająca w wyniku obrotu trójkąta 

prostokątnego wokół jednej z przyprostokątnych lub trójkąta 

równoramiennego (w szczególności trójkąta równobocznego) wokół 

wysokości. Posiada jedną podstawę, która jest kołem. 

(wykonaj rys. stożka wraz z opisem elementów jego budowy – przykład 2/235 

podręcznik). 

Kula – bryła obrotowa powstająca w wyniku obrotu koła lub półkola 

wokół średnicy.  

(wykonaj rys. kuli wraz z opisem elementów jej budowy – przykład 3/236 

podręcznik). 

 

5. Bazując na zgromadzonych informacjach dotyczących brył obrotowych, uczniowie 

odpowiadają na krótkie pytania umieszczone w następujących zadaniach  

z podręcznika : zad. 1 str. 237, zad. 2, 6, 7, 8 str. 238 oraz zad. 9 str. 239. 



*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! 

 

(PIĄTEK - 05.06.2020r.) 

Temat: Własności brył obrotowych w zadaniach – część 1.  

1. Uczniowie analizują w podręczniku przykład 4 str. 236 oraz przykład 5 str. 237, 

wyjaśniono tam sposób wykonania samodzielnie modelu walca i stożka oraz 

narysowano siatki tych brył.  

2. Uczniowie utrwalają budowę oraz własności brył obrotowych, wykonując 

następujące zadania: 

• Podręcznik: zad. 11, 12, 15 str. 240. 

• Ćwiczenia: wszystkie zadania krótkiej odpowiedzi ze stron 74 i 75. 

 

*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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