
Zagadnienia do samodzielnego opracowania  

                                                                 Lekcja            13.03.2020 

Temat:  Środek symetrii figury 

Do zeszytu: definicja ze strony 224 oraz zadania 3, 6, 11 i Sprawdź, czy umiesz ze stron 225 i 

226 

Po zrobieniu zadań proszę przesłać skan lub zdjęcie z zeszytu w celu sprawdzenia na adres: 

anna.poniedzialek@spsulikow.pl 

 

                                                               Lekcja            16.03.2020 

Temat:  Powtórzenie wiadomości z działu „Symetrie” 

Do zeszytu proszę wykonać wszystkie zadania ze stron 228 i 229 

Po zrobieniu zadań proszę przesłać skan lub zdjęcie z zeszytu w celu sprawdzenia na adres: 

anna.poniedzialek@spsulikow.pl 

 

                                                                 Lekcja            19.03.2020 

Temat:  Poznajemy definicję stycznej do okręgu. 

Do zeszytu:  notatka: definicja + rysunek ze strony 234 oraz  wykonać konstrukcję ze str. 235. 

Zadania do wykonania: 1, 4, 5, 8 i Sprawdź, czy umiesz ze stron 235 i 237 

Po zrobieniu zadań proszę przesłać skan lub zdjęcie z zeszytu w celu sprawdzenia na adres: 

anna.poniedzialek@spsulikow.pl 

 

                                                               Lekcja            19.03.2020 

Temat:  Wzajemne położenie dwóch okręgów. 

Do zeszytu: notatka ze strony 238 z rysunkami.  Zadania 1, 4, 6, i Sprawdź, czy umiesz ze 

stron 239 i 240 

Po zrobieniu zadań proszę przesłać skan lub zdjęcie z zeszytu w celu sprawdzenia na adres: 

anna.poniedzialek@spsulikow.pl 

 

                                                            Lekcja            20.03.2020 

Temat:  Obliczanie długości okręgu 

Do zeszytu: notatka, co to jest liczba π (pi), wzór jak obliczamy długość okręgu ze str. 241, 

242 oraz zadania 4, 5, 8, 9, 12, 19  i Sprawdź, czy umiesz ze stron 243 i 246 

Po zrobieniu zadań proszę przesłać skan lub zdjęcie z zeszytu w celu sprawdzenia na adres: 

anna.poniedzialek@spsulikow.pl 

 

                                                           Lekcja            23.i24.03.2020 

Temat:  Obliczanie pola koła.  

Do zeszytu: notatka wzór na pole koła ze strony 247 oraz zadania 1, 2, 3, 8, 9, 12, 14, 16,  i 

Sprawdź, czy umiesz ze stron 248 i 251 
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Po zrobieniu zadań proszę przesłać skan lub zdjęcie z zeszytu w celu sprawdzenia na adres: 

anna.poniedzialek@spsulikow.pl 

 

Dodatkowe informacje do podanych tematów znajdziecie w filmach na Youtube np. Lekcje 

pana Tomasza Gwiazdy,  

https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_16_Lekcje_z_internetu_Rusza_gov_pl_zdalnelekcje_

MEN.docx  

http://matematyka.pisz.pl  

https://gwo.pl/strony/3088/seo_link:symetrie 
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