
MATEMATYKA  KLASA  7A: 

(PONIEDZIAŁEK - 01.06.2020r.)  

Temat: Łamigłówki matematyczne. 

Drodzy Uczniowie! 

W Dniu Waszego Święta składam Wszystkim serdeczne życzenia –  

zdrowia, pogody ducha, uśmiechu na każdy dzień, spełnienia marzeń  

no i oczywiście wspaniałych ocen na świadectwach. 

Anna  Komorowska 

W związku z tym dzisiejszy dzień z matematyki jest zaplanowany inaczej. 

Zachęcam, abyście spędzili miło czas przy rebusach matematycznych oraz innych 

łamigłówkach. Powodzenia! 



 

 



 

 



 

 



(WTOREK - 02.06.2020r.) 

Temat: KARTA  PRACY „Twierdzenie Pitagorasa”. 

 

• W dniu dzisiejszym uczniowie mają do rozwiązania indywidualnie kartę pracy 

„Twierdzenie Pitagorasa” – część 1 i część 2. 

• Karta pracy stanowi odrębne załączniki, które znajdują się obok pliku z zadaniami  

z matematyki dla klasy 7A na bieżący tydzień. 

• Uczniowie drukują kartę pracy (część 1 i część 2), podpisują (imię i nazwisko, 

klasa), a następnie rozwiązują zadania indywidualnie i czytelnie.  

• Rysunki pomocnicze należy wykonywać ołówkiem przy użyciu odpowiednich 

przyborów geometrycznych. 

• Obie części rozwiązanej karty pracy należy zeskanować lub sfotografować  

i przesłać na adres mailowy annakomorowska111@wp.pl lub za pośrednictwem 

Messengera. 

• Wszyscy uczniowie z 7A przesyłają tego dnia rozwiązaną kartę pracy do 

sprawdzenia do godziny 1300. 

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

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

 

Życzę owocnej pracy! 

(ŚRODA - 03.06.2020r.) 

W tym dniu rozpoczynamy nowy dział, proszę zapisać jego tytuł: 

GRANIASTOSŁUPY 

Temat: Budowa, własności oraz rodzaje graniastosłupów.  

1. Uczniowie analizują informacje na temat budowy oraz własności graniastosłupów 

w podręczniku na str. 248 i 251, ze szczególnym uwzględnieniem liczby 

wierzchołków, liczby krawędzi bocznych i krawędzi podstaw, liczby ścian 

bocznych, liczby wszystkich ścian (ściany boczne + podstawy). 

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. VII - VIII i wpisują temat do 

wyszukania „Graniastosłupy”. Wystarczy uruchomić i z uwagą obejrzeć 

przygotowaną  wideolekcję na temat „Co to jest graniastosłup? Co to jest 

graniastosłup prawidłowy?”. 
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Powtarzając powyższe kroki, proszę teraz wpisać temat do wyszukania „Figury 

przestrzenne” i z uwagą obejrzeć przygotowane tam dwie wideolekcje na temat: 

„Budowa prostopadłościanu i sześcianu” oraz „Siatka prostopadłościanu  

i sześcianu”. 

3. Uczniowie zapisują w zeszycie wyjaśnienie najważniejszych pojęć (można 

wydrukować i wkleić): 

 

Graniastosłup prosty – bryła, która posiada dwie równoległe, 

przystające (identyczne) podstawy, będące dowolnymi wielokątami. 

Ściany boczne tego graniastosłupa są prostokątami (w szczególności 

też kwadratami) prostopadłymi do podstaw. Każda krawędź boczna 

spełnia funkcję wysokości graniastosłupa prostego.  

Graniastosłup pochyły - bryła, która posiada dwie równoległe, 

przystające (identyczne) podstawy, będące dowolnymi wielokątami. 

Ściany boczne tego graniastosłupa są równoległobokami. Wysokość 

graniastosłupa pochyłego, nie jest równa długości krawędzi bocznej.  

Graniastosłup prawidłowy – jest to graniastosłup prosty, którego 

podstawami są przystające (identyczne) wielokąty foremne (np. trójkąt 

równoboczny, kwadrat, pięciokąt foremny, sześciokąt foremny, itd.). 

Prostopadłościan – jest to graniastosłup prosty, którego podstawami są 

przystające (identyczne) prostokąty (np. akwarium, pudełko zapałek). 

Sześcian – jest to prostopadłościan, którego wszystkie ściany są 

przystającymi (identycznymi) kwadratami. 

UWAGA ! 

Nazwa graniastosłupa jest uzależniona od wielokątów, które są w jego 

podstawach, np.: 

• Graniastosłup trójkątny – graniastosłup, którego podstawami są 

identyczne dowolne trójkąty. 

• Graniastosłup prawidłowy trójkątny – graniastosłup, którego 

podstawami są identyczne trójkąty równoboczne. 

• Graniastosłup czworokątny - graniastosłup, którego podstawami są 

identyczne dowolne czworokąty (prostokąty, równoległoboki, romby, 

trapezy, itd.). 

• Graniastosłup prawidłowy czworokątny - graniastosłup, którego 

podstawami są identyczne kwadraty.  



• Graniastosłup pięciokątny - graniastosłup, którego podstawami są 

identyczne dowolne pięciokąty. 

• Graniastosłup prawidłowy pięciokątny - graniastosłup, którego 

podstawami są identyczne pięciokąty foremne. 

• Graniastosłup sześciokątny - graniastosłup, którego podstawami są 

identyczne dowolne sześciokąty. 

• Graniastosłup prawidłowy sześciokątny - graniastosłup, którego 

podstawami są identyczne sześciokąty foremne. 

• Itd.    

Zapamiętaj powyższe informacje ! 

 

4. Bazując na zgromadzonych wiadomościach, uczniowie rozwiązują następujące 

zadania z podręcznika: zad. 2 str. 248, zad. 9 i 10 str. 250. 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 7A, 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 graniastosłupów w zadaniach. 

1. Uczniowie zapoznają się z etapami rysowania graniastosłupów prostych – 

podręcznik str. 249. 

2. Uczniowie utrwalają własności graniastosłupów, rozwiązując następujące zadania 

z podręcznika: zad. 5 i 6 str. 249, zad. 11 str. 250, zad. 14, 15, 16 str. 252. 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 7A, 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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