
MATEMATYKA  KLASA  7A: 

(PONIEDZIAŁEK - 18.05.2020r.)  - MATERIAŁ  NA  DWIE  LEKCJE 

Temat: Figury w prostokątnym układzie współrzędnych – część 1. 

• LEKCJA  1 

1. Uczniowie uważnie analizują przykład 6 str. 222 w podręczniku (wyjaśniono 

sposób obliczania pola wielokąta znajdującego się w układzie współrzędnych, 

metodą podziału na mniejsze figury) oraz przykład 7 str. 223 w podręczniku 

(wyjaśniono sposób obliczania pola wielokąta znajdującego się w układzie 

współrzędnych, metodą dopełnienia do prostokąta). 

Uwaga! 

Dzieląc wielokąt znajdujący się w układzie współrzędnych na mniejsze 

figury, należy tak to zaplanować, aby odcinki potrzebne do obliczenia 

pól figur uzyskanych z podziału, były pionowe lub poziome. 

 

2. Bazując na powyższych metodach uczniowie rozwiązują następujące zadania  

z ćwiczeń: zad. 2 str. 73 , zad. 4 str. 74. W a) – dopełniamy figurę do trójkąta, 

obliczamy pole tego trójkąta i odejmujemy pole trójkąta dopełniającego, 

uzyskując w ten sposób pole zielonego czworokąta. W b) – dzielimy figurę na dwie 

mniejsze, proponuję równoległobok i trójkąt, numerujemy te figury, obliczamy 

osobno ich pola i dodajemy uzyskując pole zielonego czworokąta. Zad. 5 str. 74 – 

od razu stosujemy odpowiedni wzór na pole tego czworokąta. 

• LEKCJA  2 

Uczniowie rozwiązują kolejne zadania z ćwiczeń: zad. 6 str. 74 – pole trójkąta 

obliczamy metodą dopełnienia do prostokąta, tak jak wyjaśniono w przykładzie 7 

str. 223 w podręczniku oraz zad. 7 str. 75 – pole równoległoboku obliczamy tą 

samą metodą dopełnienia do prostokąta. 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 7A, 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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(WTOREK - 19.05.2020r.)   

Temat: Figury w prostokątnym układzie współrzędnych – część 2. 

Opierając się na poznanych metodach obliczania pól figur znajdujących się  

w prostokątnym układzie współrzędnych (przykład 6 i 7 str. 222 i 223 w podręczniku), 

uczniowie rozwiązują następujące zadania z podręcznika: (rysunki wykonujemy 

ołówkiem, pamiętamy o podpisywaniu osi x i y): zad. 13, zad. 14, zad. 16 str. 223  

(w zad. 16 do każdego podpunktu należy narysować odrębny układ współrzędnych).  

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 7A, 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: Twierdzenie Pitagorasa – wprowadzenie. 

1. Uczniowie analizują informacje na temat odkrycia greckiego matematyka 

Pitagorasa, umieszczone w podręczniku na str. 230 oraz informacje dotyczące 

trójkąta egipskiego (pitagorejskiego) na str. 231. 

2. 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. VII - VIII i wpisują temat do 

wyszukania „Twierdzenie Pitagorasa”. Proszę uruchomić i z uwagą obejrzeć 

przygotowane trzy wideolekcje na temat: 

➢ „Twierdzenie Pitagorasa – wprowadzenie” 

➢ „Długości boków w trójkątach prostokątnych” 

➢ „Twierdzenie Pitagorasa – zadania na obliczanie długości boków trójkąta” 

3. Uczniowie wykonują w zeszycie rys. trójkąta prostokątnego, oznaczają 

przyprostokątne literami a , b,  przeciwprostokątną – literą c. Następnie zapisują 

treść twierdzenia Pitagorasa: 

TWIERDZENIE  PITAGORASA 

Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości 

przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości 

przeciwprostokątnej. Zapisujemy to symbolicznie: 

𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 = 𝒄𝟐 
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Dzięki twierdzeniu Pitagorasa, możemy obliczyć długość dowolnego 

brakującego boku w trójkącie prostokątnym, jeżeli znane są długości 

dwóch pozostałych boków. 

4. Uczniowie analizują jeszcze dodatkowo przykład 1 str. 231 w podręczniku.  

5. Na podstawie zgromadzonych informacji, uczniowie rozwiązują następujące 

zadania: 

• Podręcznik: zad. 4 i zad. 5 str. 232 (przypominam, że (√2)2 = 2 , (√3)2 = 3). 

• Ćwiczenia: zad. 5 str. 102 (można przyjąć oznaczenia boków trójkątów 

prostokątnych: a, b, c – tak jak w ogólnym zapisie symbolicznym twierdzenia 

Pitagorasa). 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 7A, 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: Twierdzenie Pitagorasa – rozwiązywanie zadań. 

 

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. VII - VIII i wpisują temat do 

wyszukania „Twierdzenie Pitagorasa”. Proszę uruchomić i z uwagą obejrzeć 

przygotowane dwie wideolekcje na temat: 

➢ „Twierdzenie Pitagorasa w czworokątach” 

➢ „Twierdzenie Pitagorasa w trójkątach” 

2. Bazując na uzyskanej wiedzy, uczniowie rozwiązują następujące zadania: 

• Ćwiczenia: zad. 6 str. 102 (proszę wykonać rys. pomocnicze). 

• Podręcznik (do wszystkich zadań wymagane są rys. pomocnicze):  

- zad. 6 str. 232 (przekątna dzieli prostokąt oraz kwadrat na dwa trójkąty 

prostokątne, do których można zastosować tw. Pitagorasa) ,  

- zad. 7 str. 232 (wysokość dzieli trójkąt równoboczny na dwa  trójkąty 

prostokątne, do których można zastosować tw. Pitagorasa) ,  

- zad. 8 str. 232 (przekątne w rombie przecinają się w połowie długości i pod 

kątem prostym, tworząc wewnątrz 4 trójkąty prostokątne, do których można 

zastosować tw. Pitagorasa). 
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*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 7A, 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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