
MATEMATYKA  KLASA  5A: 

(WTOREK – 19.05.2020r.) 

Temat: Równoległobok i romb – w zadaniach geometrycznych i rachunkowych – część 

2. 

1. Uczniowie powtarzają własności równoległoboku i rombu, poznane i utrwalane 

na kilku ostatnich lekcjach. 

2. Bazując na tych wiadomościach, uczniowie rozwiązują następujące zadania  

z podręcznika (do wszystkich zadań wymagane są rachunki w zeszycie) : zad. 10, 

zad. 11, zad. 12, zad. 13 str. 195 (w zad. 13 proszę wykonać rys. pomocniczy, 

zachęcam też do rachunków na ułamkach dziesiętnych) oraz zad. 14 str. 196 (na 

początku z podanego obwodu należy obliczyć długość boku rombu). 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 5A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 

 

(ŚRODA – 20.05.2020r.) 

Temat: Własności oraz rodzaje trapezów. 

1. Uczniowie przechodzą na stronę darmowych wideolekcji:  https://pistacja.tv/ 

Następnie postępują według podanych kroków: Zakładka Dla ucznia / Wyszukaj 

temat dla swojej klasy / Szkoła Podstawowa kl. IV-VI i wpisują temat do 

wyszukania „Trapez”. Wystarczy uruchomić i z uwagą obejrzeć przygotowaną 

wideolekcję – „Trapez – wprowadzenie”.  

2. Uczniowie zapisują w zeszycie definicję oraz rodzaje trapezów: 

Trapez – jest to czworokąt, który posiada co najmniej jedną parę 

boków równoległych. Boki równoległe – to podstawy, a pozostałe – to 

ramiona. 

Rodzaje trapezów: 

➢ trapez różnoboczny – wszystkie boki są różnej długości, 

(wykonaj ołówkiem rys. tego trapezu, podpisz podstawy i ramiona – podręcznik 

str. 197 / żółty). 
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➢ trapez równoramienny – ramiona są równej długości, 

(wykonaj ołówkiem rys. tego trapezu, podpisz podstawy i ramiona – podręcznik 

str. 197 / zielony). 

➢ trapez prostokątny – jedno ramię jest prostopadłe do podstaw i 

spełnia funkcję wysokości, 

(wykonaj ołówkiem rys. tego trapezu, podpisz podstawy i ramiona – podręcznik 

str. 197 / zielony). 

3. Uczniowie zapisują w zeszycie własności różnych rodzajów trapezów (można 

wydrukować i wkleić): 

Własności trapezu różnobocznego i prostokątnego: 

• wszystkie boki są różnej długości, 

• przekątne nie są równej długości, 

• suma wszystkich katów wewnętrznych wynosi 3600, 

• suma kątów przy jednym ramieniu wynosi 1800, 

• obwód liczymy ze wzoru :   𝑶𝒃 = 𝒂 + 𝒃 + 𝒄 + 𝒅 

 (𝑎, 𝑏 − 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑦  𝑐, 𝑑 − 𝑟𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑎) 

Własności trapezu równoramiennego: 

• ramiona są równej długości, 

• przekątne są równej długości, 

• suma wszystkich kątów wewnętrznych wynosi 3600, 

• suma kątów przy jednym ramieniu wynosi 1800, 

• kąty przy podstawie dolnej mają taką samą miarę (𝜶 𝒊 𝜶) oraz przy 

podstawie górnej również mają taką samą miarę (β i β), 

• obwód liczymy ze wzoru :   𝑶𝒃 = 𝒂 + 𝒃 + 𝟐𝒄  

  (𝑎, 𝑏 − 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑦  𝑐 − 𝑟𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑎) 

 

Zapamiętaj powyższe własności ! 

 

4. Bazując na zgromadzonych wiadomościach, uczniowie rozwiązują następujące 

zadania z ćwiczeń : zad. 1, zad. 2 str. 40 , zad. 4 str. 41 (proszę pamiętać, aby 

uzupełnić na figurach długości brakujących boków lub ich fragmentów, wysokość – 

nie należy do obwodu). 



*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 5A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 

 

(CZWARTEK – 21.05.2020r.) 

Temat: Własności trapezów w zadaniach geometrycznych i rachunkowych. 

1. Uczniowie powtarzają rodzaje oraz własności wszystkich trapezów, poznane na 

ostatniej lekcji. 

2. Uczniowie wykorzystują utrwalone wiadomości do rozwiązania następujących 

zadań z podręcznika (rysunki wykonujemy ołówkiem, przy użyciu stosownych 

przyborów geometrycznych): zad. 5, zad. 7 (pamiętamy, że w trapezie 

równoramiennym kąty przy podstawie dolnej są takie same oraz przy podstawie 

górnej również są takie same), zad. 8 str. 199 oraz zad. 10 (wykonaj rys. 

pomocniczy), zad. 12 str. 200 (wykonaj rys. pomocniczy). 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 5A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 

 

(PIĄTEK – 22.05.2020r.) 

Temat: Klasyfikacja czworokątów. 

1. Uczniowie przechodzą na stronę darmowych wideolekcji:  https://pistacja.tv/ 

Następnie postępują według podanych kroków: Zakładka Dla ucznia / Wyszukaj 

temat dla swojej klasy / Szkoła Podstawowa kl. IV-VI i wpisują temat do 

wyszukania „Podział czworokątów”, następnie wybierają ikonę „Wielokąty”. 

Wystarczy uruchomić i z uwagą obejrzeć przygotowaną wideolekcję – „Podział 

wielokątów”. 

2. Uczniowie uważnie analizują narysowany schemat klasyfikacji czworokątów w 

podręczniku na str. 201. 

3. Uczniowie zapisują w zeszycie uzupełnienie tego schematu: 
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TRAPEZOIDY – czworokąty, które nie posiadają ani jednej pary boków 

równoległych, np. deltoid (potocznie – latawiec) (na schemacie są to 

niebieskie czworokąty na samej górze). 

TRAPEZY – czworokąty, które posiadają co najmniej jedną parę boków 

równoległych. Należą więc do tej grupy – wszystkie rodzaje trapezów, 

równoległoboki, romby, prostokąty i kwadraty. 

 

UWAGA! 

Bazując na zależnościach, które wynikają z klasyfikacji czworokątów 

otrzymujemy: 

➢ równoległobok – to szczególny trapez równoramienny i trapez 

różnoboczny (gdyż jest położony niżej od wymienionych w 

klasyfikacji), 

➢ romb – to szczególny równoległobok, ale i również szczególny trapez 

równoramienny i trapez różnoboczny (gdyż jest położony niżej od 

wymienionych w klasyfikacji), 

➢ prostokąt – to szczególny równoległobok, ale i również szczególny 

trapez równoramienny i trapez różnoboczny (gdyż jest położony 

niżej od wymienionych w klasyfikacji), 

➢ kwadrat – to szczególny prostokąt, szczególny romb, ale i również 

szczególny równoległobok, szczególny trapez równoramienny i 

trapez różnoboczny (gdyż jest położony niżej od wymienionych w 

klasyfikacji). 

Zapamiętaj powyższe zależności ! 

 

4. Na podstawie własności oraz zależności wynikających z klasyfikacji czworokątów, 

uczniowie rozwiązują następujące zadania z podręcznika (rysunki wykonujemy 

ołówkiem, przy użyciu odpowiednich przyborów geometrycznych) : zad. 1, zad. 2, 

zad. 3, zad. 4 oraz zad. 6 str. 202. 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 5A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 
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