
MATEMATYKA  KLASA  7A: 

(PONIEDZIAŁEK - 25.05.2020r.)  - MATERIAŁ  NA  DWIE  LEKCJE 

Temat: Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w prostokątnym układzie 

współrzędnych. 

➢ LEKCJA  1 

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”. Wystarczy uruchomić i z uwagą obejrzeć 

przygotowaną wideolekcję na temat: „Twierdzenie Pitagorasa w układzie 

współrzędnych”. 

2. Uczniowie analizują dodatkowo przykład 2 str. 233 podręcznik – wyjaśniono tam, 

jak obliczyć odległość dowolnego punktu od początku układu współrzędnych, przy 

zastosowaniu twierdzenia Pitagorasa. 

3. Bazując na uzyskanych wiadomościach, uczniowie rozwiązują następujące zadania 

z podręcznika (układ współrzędnych rysujemy ołówkiem, pamiętamy o podpisaniu 

osi x i y):  

▪ zad. 12 str. 233 a) i b) – w tym punkcie należy dobrać w układzie odpowiednią 

jednostkę, aby precyzyjnie wskazywać podane ułamki. 

▪ zad. 13 str. 233 (wykonujemy rys. czworokąta w układzie współrzędnych, pole 

obliczamy bezpośrednio z odpowiedniego wzoru, boki figury układają się 

ukośnie – ich długości znajdujemy więc przy zastosowaniu tw. Pitagorasa  

i dopiero obliczamy obwód). 

 

➢ LEKCJA 2 

1. Uczniowie analizują przykład 3 str. 234 podręcznik – wyjaśniono sposób 

znajdowania długości odcinków ukośnych znajdujących się w układzie 

współrzędnych, przy zastosowaniu twierdzenia Pitagorasa.  

4. Stosując poznaną metodę, uczniowie rozwiązują następujące zadania (układ 

współrzędnych rysujemy ołówkiem, pamiętamy o podpisaniu osi x i y):  

▪ Podręcznik: zad. 16 str. 234 (należy utworzyć następujące odcinki: KL, KM, KN, 

LM, LN, MN, a następnie obliczyć ich długości przy zastosowaniu tw. 

Pitagorasa, trójkąty prostokątne należy dorysować liniami przerywanymi). 

▪ Ćwiczenia: zad. 8 str. 103 (należy postępować tak, jak w układzie 

współrzędnych, długości boków położonych poziomo i pionowo – odczytujemy 

po kratkach, długości boków położonych ukośnie – obliczamy przy 

zastosowaniu tw. Pitagorasa, trójkąty prostokątne przy tych bokach 

dorysowujemy liniami przerywanymi, należy pamiętać, że 2 kratki = 1 cm). 

 

 

https://pistacja.tv/


*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! 

 

(WTOREK - 26.05.2020r.)   

Temat: Praktyczne zastosowania twierdzenia Pitagorasa – część 1. 

 Stosując poznane metody wykorzystania twierdzenia Pitagorasa do 

znajdowania długości brakujących boków w trójkątach prostokątnych, długości 

brakujących odcinków w różnych figurach geometrycznych (przekątnych, wysokości, 

boków), uczniowie rozwiązują zadania o treści praktycznej z ćwiczeń: 

• Zad. 2 str. 104 – długość drogi AC obliczamy z tw. Pitagorasa. 

• Zad. 3 str. 104 – obliczamy wysokość trapezu z tw. Pitagorasa i uzyskujemy w ten 

sposób długość brakującego boku. 

• Zad. 4 str. 105 – brakującą wysokość żagla obliczamy z tw. Pitagorasa. 

• Zad. 5 str. 105 – przed rozwiązaniem analizujemy przykład 2 str. 236 podręcznik,  

a następnie obliczamy taką samą metodą. 

• Zad. 6 str. 105 – zaznaczamy na rys. odcinek dł. 1m (odległość od ziemi do dłoni 

Marty), na wysokości dłoni Marty rysujemy odcinek równoległy do poziomu ziemi 

(12 m), stosujemy tw. Pitagorasa do utworzonego wewnątrz trójkąta 

prostokątnego.  

 

*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 - 27.05.2020r.)   

Temat: Praktyczne zastosowania twierdzenia Pitagorasa – część 2. 

 Uczniowie doskonalą stosowanie twierdzenia Pitagorasa do rozwiązywania 

zagadnień praktycznych, rozwiązując następujące zadania z podręcznika:  

zad. 5 str. 236, zad. 6 str. 237 (wykonaj rys. pomocniczy), zad. 10, 11 i 12 (wysokość 

drabiny – to wysokość trójkąta równoramiennego) str. 238.  
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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! 

 

(PIĄTEK - 29.05.2020r.)   

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Twierdzenie Pitagorasa”. 

 Uczniowie utrwalają wiadomości dotyczące punktów i figur znajdujących się  

w prostokątnym układzie współrzędnych oraz stosowanie twierdzenia Pitagorasa  

w zadaniach geometrycznych i rachunkowych, rozwiązując następujące zadania  

z podręcznika: 

Zad. 3 str. 240 (do każdego punktu rysujemy ołówkiem odrębny układ współrzędnych), 

zad. 10 i 12 (wykonujemy rys. pomocnicze, brakujące wysokości trójkątów obliczamy  

z tw. Pitagorasa) str. 241, zad. 14 i 15 str. 242 (wykonujemy rys. pomocnicze). 

 

*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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