
MATEMATYKA  KLASA  7A: 

(PONIEDZIAŁEK - 08.06.2020r.)  - MATERIAŁ  NA  DWIE  LEKCJE 

Temat: Przekroje graniastosłupów. 

• LEKCJA  1 

 

1. Uczniowie dokładnie analizują informacje na temat przekrojów graniastosłupów, 

umieszczone w podręczniku na str. 253. 

2. Uczniowie zapisują w zeszytach: 

Przekrój graniastosłupa – jest to figura płaska, która jest częścią 

wspólną danej bryły i płaszczyzny tnącej. Kształt przekroju jest 

uzależniony od kierunku „przecinania” bryły. 

3. Bazując na uzyskanych informacjach, uczniowie rozwiązują następujące zadania  

z ćwiczeń : zad. 1, 2, 3 str. 108 (w zad. 2 – brakujący bok figury, która jest  

w przekroju, obliczymy z tw. Pitagorasa). 

 

• LEKCJA  2 

W tym samym temacie, uczniowie rozwiązują następujące zdania  

z podręcznika: zad. 1, 3, 4 str. 254 – we wszystkich zadaniach brakujące boki figur, 

które są w przekrojach, znajdujemy na podstawie zewnętrznych wymiarów brył 

lub obliczamy z tw. 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! 

 

(WTOREK - 09.06.2020r.)   

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego – wprowadzenie. 

1. Uczniowie analizują przykłady siatek różnych graniastosłupów w podręczniku na 

str. 255 oraz przykład 1 str. 255 – obliczono tam pole całkowite 

prostopadłościanu. 

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 
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wyszukania „Graniastosłupy”, wystarczy uruchomić i z uwagą obejrzeć 

przygotowaną  wideolekcję na temat „Pole powierzchni graniastosłupa. Siatki 

graniastosłupów”. 

3. Uczniowie zapisują w zeszycie podstawowe wzory i oznaczenia (można 

wydrukować i wkleić): 

 

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa – jest sumą pól wszystkich 

jego ścian. 

𝑃𝑝 − 𝑝𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑦 

𝑃𝑏 − 𝑝𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑟𝑧𝑐ℎ𝑛𝑖 𝑏𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗 

𝑃𝑐 −  𝑝𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑟𝑧𝑐ℎ𝑛𝑖 𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑒𝑗 

Pole powierzchni sześcianu liczymy ze wzoru:  

𝑷𝒄 = 𝟔 ∙ 𝒂𝟐  (6 pól kwadratów) 

(𝑎 − 𝑑ł𝑢𝑔𝑜ść 𝑘𝑟𝑎𝑤ę𝑑𝑧𝑖 𝑠𝑧𝑒ś𝑐𝑖𝑎𝑛𝑢) 

Pole powierzchni prostopadłościanu liczymy ze wzoru: 

𝑷𝒄 = 𝟐 ∙ 𝒂 ∙ 𝒃 + 𝟐 ∙ 𝒂 ∙ 𝒄 + 𝟐 ∙ 𝒃 ∙ 𝒄 
(𝑎 − 𝑘𝑟𝑎𝑤ę𝑑ź 𝑑ł𝑢𝑔𝑜ś𝑐𝑖, 𝑏 − 𝑘𝑟𝑎𝑤ę𝑑ź 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑜𝑘𝑜ś𝑐𝑖, 𝑐 − 𝑘𝑟𝑎𝑤ę𝑑ź 𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑜ś𝑐𝑖) 

Pole powierzchni dowolnego graniastosłupa liczymy ze wzoru ogólnego: 

𝑷𝒄 = 𝟐 ∙ 𝑷𝒑 + 𝑷𝒃 

(𝑃𝑝 − 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑦 𝑧𝑛𝑎𝑗𝑑𝑢𝑗ą𝑐𝑒𝑗 𝑠𝑖ę 𝑤 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑒) 

(𝑃𝑏 −  𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑢𝑚ą 𝑝ó𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑘ą𝑡ó𝑤 𝑧𝑛𝑎𝑗𝑑𝑢𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑠𝑖ę 𝑤 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑟𝑧𝑐ℎ𝑛𝑖 𝑏𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗) 

  

Uwaga! 

Jednostki pola powierzchni graniastosłupów są takie same, jak jednostki 

pola figur płaskich (mm2, cm2, dm2, m2, itd.). 

 

4. Na podstawie zgromadzonych informacji, uczniowie rozwiązują następujące 

zadania z podręcznika: zad. 1, zad. 2 (nie trzeba wykonywać modelu, na 

podstawie podanej sumy długości wszystkich krawędzi, należy obliczyć długość 

jednej krawędzi sześcianu), zad. 5 str. 256 oraz zad. 9 str. 257. 

 

*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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(ŚRODA - 10.06.2020r.)   

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego – rozwiązywanie zadań.  

 

1. Uczniowie z uwagą analizują w podręczniku przykład 2 str. 258. 

2. Podczas rozwiązywania dzisiejszych zadań, należy stosować ogólny wzór na pole 

całkowite dowolnego graniastosłupa: 

Pole powierzchni dowolnego graniastosłupa liczymy ze wzoru ogólnego: 

𝑷𝒄 = 𝟐 ∙ 𝑷𝒑 + 𝑷𝒃 

(𝑃𝑝 − 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑦 𝑧𝑛𝑎𝑗𝑑𝑢𝑗ą𝑐𝑒𝑗 𝑠𝑖ę 𝑤 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑒) 

(𝑃𝑏 −  𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑢𝑚ą 𝑝ó𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑘ą𝑡ó𝑤 𝑧𝑛𝑎𝑗𝑑𝑢𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑠𝑖ę 𝑤 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑟𝑧𝑐ℎ𝑛𝑖 𝑏𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗) 

3. Uczniowie rozwiązują następujące zadania z podręcznika ze str. 258: 

• Zad. 15  - zamiast modelu należy wykonać rys. pomocniczy, podstawą jest 

kwadrat. 

• Zad. 16 - zamiast modelu należy wykonać rys. pomocniczy, podstawą jest 

trójkąt równoboczny, brakującą wysokość podstawy znajdujemy z tw. 

Pitagorasa. 

• Zad. 17 – przykład siatki o podstawie rombu jest w zad. 3/109 ćwiczenia, na 

podstawie podanych informacji należy na początku obliczyć wysokość rombu, 

przekątna dzieli romb na dwa trójkąty równoboczne, wysokość więc rombu 

pokrywa się z wysokością jednego z trójkątów równobocznych, jej długość 

obliczymy z tw. Pitagorasa. 

• Zad. 18 – na podstawie podanych informacji, należy obliczyć wszystkie 

brakujące boki podstawy (trapezu równoramiennego), a następnie pole 

boczne, które w tym przypadku jest sumą pól czterech prostokątów (nie są 

wszystkie jednakowe). 

 

 

*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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