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Matematyka klasa 4 SPS tydzień VII 

      Lekcja      11.05.2020 r. 

Temat: Wzajemne położenie prostych. 

1. Proste na płaszczyźnie mogą być położone w różny sposób: 

Zobacz. To są proste prostopadłe. 

 

2.  Zobacz jak rysujemy proste prostopadłe. Wykonujemy rysunek za pomocą ekierki. 

 

3. Wykonaj ćwiczenie 1. 

ćwiczenie 1. 

Narysuj dowolne proste prostopadłe do prostych a,b,c. W których przypadkach nie musiałeś 

używać ekierki? 

 

Wytnij i wklej do zeszytu lub 

przerysuj informację z ramki. 
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4. Teraz poznasz pojęcie prostych równoległych. 

 

 

 

5. Zobacz jak rysujemy proste równoległe. Wykonujemy rysunek za pomocą ekierki i linijki. 

Wytnij i wklej do zeszytu lub 

przerysuj informację z ramki. 
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6. Wykonaj z zeszytu ćwiczeń str. 57 ćwiczenie 1,2,3. 

OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanych przez Ciebie cwiczeń str. 57 ćwiczenie 1,2,3.przeskanuj i prześlij do 

nauczyciela wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

      Lekcja      12.05.2020 r. 

Temat: Odcinki prostopadłe i odcinki równoległe. 

1. Zapoznaj się z informacją. 

 

 

2. Wykonaj zadanie 1 str. 120 z podręcznika. Screen poniżej. 

Wytnij i wklej do zeszytu lub 

przerysuj informację z ramki. 
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Zapisz wg wzoru: 

AB   BC , ................................................................................ 

AB  CD, ..................................................................................  

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 58, wykonaj ćwiczenie 1,2. 

OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanych przez Ciebie cwiczeń str. 58 ćwiczenie 1,2 przeskanuj i prześlij do 

nauczyciela wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

4. Czas na naukę i przyjemną zabawę rozkoduj wyrazy. Każda łamana zbudowana jest z 

odcinków prostopadłych i równoległych. 

   



5 

 

      Lekcja      14.05.2020 r. 

Temat: Mierzenie długości. ((2 godz.) 

1. Zapoznaj się z informacją o mierzeniu odcinków. 

 

 

Mierząc odcinki używamy linijki. Spójrz. 

 

Wytnij i wklej do zeszytu 

informację z ramki. 

Wytnij i wklej do zeszytu lub 

przepisz informację z ramki. 

Wytnij i wklej do zeszytu lub 

przerysuj informację z ramki. 
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2. Wykonaj w zeszycie zadania 1,2 z podręcznika str. 122.  

 

 

OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanych przez Ciebie zadania 1,2  z zeszytu, przeskanuj i prześlij do 

nauczyciela wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 60. Wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4,5 oraz ćw. 8,10 ze strony 

61. 

      Lekcja     18.05.2020 r., 19.05.2020 

Temat: Kąty.((2 godz.). 

1. Zapoznaj się. 

Kąt to jest część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku 

 

 

2. Wykonaj proste ćwiczenia. 

Wytnij i wklej do zeszytu lub 

przepisz informację z ramki. 

Przepisz i przerysuj do zeszytu. 
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3. Zapoznaj się. 

 

Wytnij i wklej do zeszytu. 
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4. Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 62. Wykonaj ćwiczenie 1,2.  

5. Otwórz podręcznik na str. 127, wykonaj w zeszycie zadanie 1, 2. 

OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanych przez Ciebie zadania 1,2  z zeszytu, przeskanuj i prześlij do 

nauczyciela wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

 

Wytnij i wklej do zeszytu. 
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      Lekcja     21.05.2020 

Temat: Mierzenie kątów.((2 godz.). 

1. Jak mierzymy kąty? 

 

 

2. Wykonaj ćwiczenie 1. 

 

Wytnij i wklej do zeszytu. 
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3. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 62,63. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5. 

OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanych przez Ciebie ćwiczenia 1,2,3,4,5  z zeszytu ćwiczeń, przeskanuj i 

prześlij do nauczyciela wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

4. Naucz się rodzajów kątów. Będę pytać lub prześlę kartkówkę ☺. 

 

 

Wytnij i wklej do zeszytu. 


