
 

Zadanie 1 z poprzedniego tygodnia, 

które należało wysłać drogą elektroniczną  

NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY PO WZNOWIENIU ZAJĘĆ   

(Na formacie A4 rozwiąż zadania od strony 57 do 59 podręcznik ) 

Zadanie 2 z poprzedniego tygodnia,  

które należało wysłać drogą elektroniczną  

NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY PO WZNOWIENIU ZAJĘĆ   

 (Na formacie A4 rozwiąż zadania od strony 94 do 96 zbiór zadań ) 

Zadanie 3 z poprzedniego tygodnia 

Na formacie A3 narysuj rysunek złożony z samych czworokątów  

NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY PO WZNOWIENIU ZAJĘĆ   

  

 

 

 

 

ZADANIE 2   

Obejrzyj filmik :  

https://pistacja.tv/film/mat00520-co-to-jest-graniastoslup-co-to-jest-graniastoslup-prawidlowy?playlist=603 

https://pistacja.tv/film/mat00524-objetosc-graniastoslupa?playlist=603 

 https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8 

 

Przeczytaj strony od 106 do 109 podręcznik 

Notatka do zeszytu 

( przepisz i przerysuj wszystko do zeszytu  )  

  

 

 

Numer 

lekcji  

 

 

Bryły i ich objętości 

Objętość graniastosłupa  

 

23.03.2020 

24.03.2020  

25.03.2020 

27.03.2020 

https://pistacja.tv/film/mat00520-co-to-jest-graniastoslup-co-to-jest-graniastoslup-prawidlowy?playlist=603
https://pistacja.tv/film/mat00524-objetosc-graniastoslupa?playlist=603
https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8


 

 

 

 

Prodstopadłościan   

- wszystkie ściany są prostokątami  

 

 

Sześcian  

– wszystkie ściany są kwadratami  

 

 
 

Objetość wyrażamy w jednostkach sześciennych np: 

mm3, dm3, cm3, dm3, m3, km3 .  



 



Zadanie 4    Oblicz objetość sześcianu o krawędzi długości:  

a) 6cm 

b) 12cm  

c) 3cm  

d) 4,4 cm  

e) 3,2cm  

f) 5, 2 cm  

Zadanie 5 Oblicz objętość prostopadłościanu o krawędzi długości:  

a) 2cm, 4cm ,8cm  

b) 4cm, 5cm, 10cm  

c) 3cm, 7cm , 2cm  

d) 8cm, 10cm, 12cm 

e) 9cm, 11cm, 3cm  

f) 3cm, 6cm, 1cm  

Rozwiąż zadania samodzielnie  

Zadanie : 4,5,6 str 110 podręcznik  

Zadanie : 1,2,3 „czy już umiem” str 113 podręcznik  

Zadanie : 1,2,3,4,5,6 str 116 zbiór zadań  

 

 

 

 

 

 

KARTA PRACY  do odesłania  

- rozwiąż zadaia SAMODZIELNIE z poniższej karty pracy,  

- możesz ją wydrukowac jeśli masz taką możliwość i rozwiązywać na niej – jeśli nie napisz 

rozwiązania na kartce formatu A4 ( póżniej wklej do zeszytu )  

- zrób zdjęcie  

Zdjęcie podpisujemy  

Klasa 6 imię i nazwisko zadanie 2  

- wyślij rozwiązania na adres karolinabugajskansp@wp.pl do piątku 27.03.2020  

 

 

 

 

mailto:karolinabugajskansp@wp.pl


KARTA PRACY  do odesłania 

 

 



 

 

 

W razie pytań proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny  

lub  

karolinabugajskansp@wp.pl  

 

 

ŻYCZĘ OWOCNEJ PRACY 

 
 

mailto:karolinabugajskansp@wp.pl

