
 

 

 
 

Materiał z matematyki do samodzielnej pracy oraz pracy przy 

wsparciu online nauczyciela dla uczniów klasy VI SP 

 

Drogie i Drodzy! 

Witajcie po przerwie  

Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i dbacie o siebie. Spotykamy się w innej 

rzeczywistości. Bardzo zależy mi na kontakcie z Wami. Dlatego proszę Was               

o zainteresowanie dostępnymi metodami łączności online, które są ustalone 

na grupach klasowych w aplikacji maseenger. Nie ukrywam, że jeśli chodzi             

o zastosowanie nowoczesnych technologii to wiem, że moja wiedza jest 

zdecydowanie mniejsza niż Wasza. Dlatego liczę na pomoc i jednocześnie 

wyrozumiałość z Waszej strony. 

Przypominam, że z matematyki podczas ostatnich zajęć omawialiśmy 

zagadnienia z działu BRYŁY, temat – Obliczanie pól wielokątów.  

Jeśli posiadacie dostęp do Internetu i aplikacji Messenger oraz Skype to 

proszę bądźcie uważni, ponieważ będę Was informować na grupach 

klasowych o godzinach lekcji matematyki online, które będą odbywać się tak 

jak w planie lekcji czyli w poniedziałki, wtorki, środy i piątki. Zachęcam Was 

bardzo serdecznie do udziału w nich. Pomogą Wam one w powtarzaniu 

materiału, a także stworzą możliwość zadawania pytań oraz wyjaśnienia 

niezrozumiałych treści. 

  Pozdrawiam serdecznie.   Dbajcie o siebie i swoich bliskich! 

              Pani Agnieszka 

 



 

Poniżej przypominam informację, które przerabialiśmy na ostatnich zajęciach. 

Będą one przydatne zwłaszcza dla tych uczniów, którzy w ostatnim czasie nauki 

byli chorzy. 

Przypominam wzory na pola figur płaskich: 

 

Zachęcam Was również bardzo serdecznie do obejrzenia filmików 

prezentujących obliczanie pół poszczególnych figur płaskich. Pomogą Wam 

one w rozwiązaniu poniższych zadań: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8DX_eqZmAg&t=108s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8DX_eqZmAg&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=ZfEWlMkoevI
https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew


https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew&list=TLPQMTcwMzIwMjBB9

SsR763x5g&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=JI-pd76dhuU 

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

https://www.youtube.com/watch?v=yVG2uLeJwNc&list=TLPQMTcwMzIwMjBB9S

sR763x5g&index=3 

 

Na podstawie utrwalonych w filmikach wiadomości oblicz proszę 

następujące zadania.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew&list=TLPQMTcwMzIwMjBB9SsR763x5g&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew&list=TLPQMTcwMzIwMjBB9SsR763x5g&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JI-pd76dhuU
https://www.youtube.com/watch?v=cpBoRoPrEZI
https://www.youtube.com/watch?v=yVG2uLeJwNc&list=TLPQMTcwMzIwMjBB9SsR763x5g&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=yVG2uLeJwNc&list=TLPQMTcwMzIwMjBB9SsR763x5g&index=3


 



 

Wykonaj proszę notatkę z poniższych informacji, które będą przydatne 

podczas obliczania kolejnych zadań: 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Poniżej zadania na obliczenia praktyczne. W ich rozwiązaniu pomoże Ci 

następujący filmik: 

Zadanie 1 

Jeden worek z nasionami pozwala na obsianie pola o powierzchni 200m2. Ile 

worków należy kupić, aby obsiać prostokątne boisko  o wymiarach 60m x 100m?? 

 

 

Zadanie 2 

Taras Pana Wojtka ma kształt kwadratu o boku równym 4m. Taras Pana Stasia 

ma kształt prostokąta o wymiarach 2mx8m. Kto ma większy taras i o ile?  

 

 

Zadanie 3 

Na ogrodzenie kwadratowej działki Pan Kamil wykorzystał 200m płotu. Jeden 

worek nasion trawy wystarczy na obsianie 200m2. Ile worków powinien kupić Pan 

Kamil aby obsiać swoją działkę? 

 



 

Zadanie 4 

Przy użyciu miarki  zmierz długość i szerokość dowolnego swojego pokoju. Oblicz pole 

jego powierzchni,  a następnie oblicz, ile będą kosztowały panele do tego pokoju. 

Cena 1m2 paneli wynosi 35 zł 

 

 

 

Zachęcam Was bardzo do rozwiązywania zadań na bieżąco oraz przesyłania 

rozwiązań za pomocą aplikacji messenger lub na maila: pasierb@poczta.fm.                 

W przypadku pytań i niejasności jestem do Waszej dyspozycji pod numerem 

telefonu 791271581 lub na facebooku. 

 

Do usłyszenia 

mailto:pasierb@poczta.fm

