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Gorąco Was pozdrawiam i życzę, aby w dniu dzisiejszym 

uśmiech nie schodził z Waszej buzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proszę zapiszcie w zeszycie  temat lekcji i datę oraz podane poniżej 

zadania.  
 Data:  11. 05. 2020 rok, 

 Temat: Opis prostopadłościanu - zadania. 
 

 
 Sprawdzę jak opanowaliście wiadomości z ostatniej lekcji:    

 Wskazany uczeń odpowiada na następujące pytania: 
a) Co to jest prostopadłościan? 

b) Ile ścian bocznych ma prostopadłościan ( bocznych, podstaw )? 

c) Ile wierzchołków ma prostopadłościan? 

1. 11. 05. 2020 r. 
( poniedziałek ) 

 

Matematyka 
klasa 4 

Temat: Opis prostopadłościanu - zadania. 
 
Celem  dzisiejszej lekcji będzie utrwalenie 
umiejętności:  
 

1. opisywania prostopadłościanu; 
2. wyróżniania prostopadłościanów wśród 

innych wielościanów; 
3. wskazywania na modelu 

prostopadłościanu jego krawędzi, 
wierzchołków, ścian;  

4. wskazywania jego krawędzi i ścian 
prostopadłych i równoległych; 

5. wyróżnia sześcianów wśród innych 
prostopadłościanów. 
 

Polecenia dla uczniów: 
1. Zapiszcie temat z w zeszycie.  
2. Przeanalizujcie informacje i polecenia 

zamieszczone w materiale  wysłanym 
na adres e-mail Twoich Rodziców oraz 
umieszczonym na stronie szkoły                
( wszystkie zadania analizujemy                    
w czasie lekcji online, prowadzonej na 
aplikacji ZOOM). 

3. Prześlijcie rozwiązania zadań do 
nauczyciela na podany w materiale 
adres e-mail. 

Łączny czas lekcji 
online – 30 min  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od godz. 8 :00 do 
8: 30 łączymy się 
przez aplikację 
ZOOM  
 

Ten króliczek jest dla 

Was, za pracę w czasie 

lekcji. 



d) Ile krawędzi ma prostopadłościan ( krawędzi podstaw, krawędzi bocznych)? 

e) Co to jest sześcian? 

 

 Umiesz? To świetnie. Możemy przejść do zadań!!! 
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a = 6 

b= 8 

c = 10 
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Wysokość jest trzy razy dłuższa od krawędzi podstawy 

 

 

Zadanie domowe  
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 Rozwiązane zadania wyślij na podany adres e- mail: nauczyciel.matematyka@adres.pl  

do 20. 04. 2020 r. do godz. 19 

 

 

Zagadka dla chętnych 

https://www.youtube.com/watch?v=N5TLqQ-fUjg 

Obejrzyj filmik 

 

 

 a= 4 cm – krawędź podstawy 

mailto:matematyka@adres.pl
https://www.youtube.com/watch?v=N5TLqQ-fUjg

