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Matematyka klasa 4 SPS tydzień VIII 

      Lekcja      25.05.2020 

Temat: Kąty i ich rodzaje. 

1. Na początek zajęć - Kartkówka z rodzajów kątów. (Do oceny) 

Sprawdzian (Rodzaj kątów)    ..................................................... 

 Zad.1 Pokoloruj wszystkie kąty rozwarte. 

 

 Zad.2 Połącz miary wszystkich kątów ostrych. 

 30⁰   25⁰   52⁰   91⁰ 

60⁰  92⁰      110⁰  2⁰ 

 13⁰        0⁰  

 Zad.3 Jaki rodzaj kąta utworzyły wskazówki zegara? Zapisz właściwą godzinę. 

 

 

Zegar: 

1. ................................. rodzaj kąta 

  ................................... godzina 

2. ................................. rodzaj kąta 

  ................................... godzina 

3. ................................. rodzaj kąta 

  ................................... godzina 

4.  ................................. rodzaj kąta 

  ................................... godzina 

5.  ................................. rodzaj kąta 

  ................................... godzina 

6. ................................. rodzaj kąta 

  ................................... godzina 
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       Lekcja     26, 28.05.2020 

Temat: Kąty i ich własności. Ćwiczenia. 

1. Wykonaj zadanie 1 z podręcznika str. 130. Zadanie wykonaj w zeszycie. Screen zadania 

poniżej. 

 

Jak się rysuje kąty? Używamy kątomierza. Zobacz film. 

https://www.youtube.com/watch?v=bcAiaFdG7yY 

2. Zadanie 2 str. 130. Zapoznaj się z rozwiązaniem. Wytnij i wklej do zeszytu. 

 

3. Zadanie 6 str 130. Oblicz w zeszycie. Zobacz przykład 1. 

 

 Obydwa kąty tworzą 

 kąt półpełny - 180°. 

180° - 45° = 135° 

 

Kąt utworzony pomiędzy poziomem a pionem to kąt prosty -  90°.  

 

Rozwiązanie:     90° - 4° = 86° 

 

Odp. Krzywa wieża nachylona jest do poziomu pod kątem 86°. 
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4. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 62. Wykonaj ćwiczenie 1 z tematu Mierzenie kątów oraz 

ćwiczenie 2,3,4,5 str. 63  

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

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

5. Wykonaj wszystkie zadania „Sprawdź, ile umiesz” ze strony 64 (zeszyt ćwiczeń).  

      Lekcja     02.06.2020 

Temat: Wielokąty. 

1. To są wielokąty.  

  

 

 

 

Wytnij i wklej do zeszytu. 
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2. Oglądnij elekcje na stronie e-podręczniki. 

https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-ich-wlasnosci-i-rodzaje/DXNLaXAGX 

 

3.Zapoznaj się z ćw. 1. 

 

Odp. Do czworokąta ZBKDEL należą punkty: Z,B,K,D,E,L,M,H,F. 

4. Wykonaj Zadanie 1. Wytnij, wklej do zeszytu i rozwiąż. Które punkty należą do wielokąta 

ABCD?   

 

Odp. ................................................................................................................. . 

Wytnij i wklej do zeszytu. 
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5. Zapoznaj się. Wytnij i wklej do zeszytu. Przepisz opis pod rysunkiem na kolorowo. 

 

To jest pięciokąt. Ma 5 boków, 5 wierzchołków i 5 kątów wewnętrznych. 

6. Wykonaj - Zadanie 2. Uzupełnij tabelkę. 

A    B    C    D 

     

 

 

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

nauczyciela wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

7. Otwórz zeszyt ćwiczeń. Wykonaj ćwiczenie 1,2,3 str. 65. 

       Lekcja     04.06.2020 

Temat: Prostokąty i kwadraty. (1 h) 

Wytnij i wklej do zeszytu. 
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1. Ćwiczenie 1. Które z poniższych figur są prostokątami, a które kwadratami? 

  

KWADRATY - ......................................... 

PROSTOKĄTY - .......................................... 

 

2. Przepisz do zeszytu. 

Wytnij i wklej do zeszytu. 

Wytnij i wklej do zeszytu. 



7 

 

 

3. Ćwiczenie 2. Narysuj w zeszycie. 

 a) prostokąt o bokach długości 3 cm i 5 cm 

 b)   prostokąt o bokach długości 1 dm i 6 cm 

 c)   kwadrat o boku długości 4 cm 3 mm 

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

nauczyciela wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

4. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 66. Wykonaj zadania 1,2,4.  

       Lekcja     04.06.2020 

Temat: Obwody prostokątów i kwadratów. (1 h) 

1.  Przypomnienie. 
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           OBWÓD KWADRATU: 

  

                 OBWÓD PROSTOKĄTA: 

  

2. Zadanie 1. Oblicz obwód prostokąta i kwadratu 

                      

 

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

nauczyciela wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 67 i wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4. 

OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanych przez Ciebie Ćwiczenia 3,4  z zeszytu ćwiczeń, przeskanuj i prześlij 
do nauczyciela wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

 

Wytnij i wklej do zeszytu. 


