
15.04.2020 – środa – klasy 5b, 5c, 6d 

Lekcje matematyki z p. I. Pietras 

 

Klasa:  5b – środa 15.04.20 

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości  - pola figur. 

W ramach pracy zdalnej proszę wykonać test na komputerze z poniższego linku: 

 
https://szaloneliczby.pl/pola-figur-sprawdzian-klasa-5/ 

 

Jest to test z matematyki, który sprawdzi Waszą wiedzę z działu: Pola figur. W teście znajduje się 14 zadań, 
a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty. Łącznie do uzyskania jest 20 punktów. Całość powinna Wam zająć 
maksymalnie 20-25 minut. Po zakończeniu testu  proszę zapiszcie w zeszycie swój wynik, oraz numery 
pytań, z którymi  mieliście największe problemy (jeśli takie w ogóle będą ☺). Życzę  Wam powodzenia! 
W najbliższym czasie (poinformuje Was o dokładnym terminie) będziecie rozwiązywać podobny test – 

ale już na ocenę. 

 

Klasa:  5c - środa 15.04.20 

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości  - pola figur. 

W ramach pracy zdalnej proszę wykonać test na komputerze z poniższego linku:  

 
https://szaloneliczby.pl/pola-figur-sprawdzian-klasa-5/ 

 

Jest to test z matematyki, który sprawdzi Waszą wiedzę z działu: Pola figur. W teście znajduje się 14 zadań, 
a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty. Łącznie do uzyskania jest 20 punktów. Całość powinna Wam zająć 
maksymalnie 20-25 minut. Po zakończeniu testu  proszę zapiszcie w zeszycie swój wynik, oraz numery 
pytań, z którymi  mieliście największe problemy (jeśli takie w ogóle będą ☺). Życzę  Wam powodzenia! 
W najbliższym czasie (poinformuje Was o dokładnym terminie) będziecie rozwiązywać podobny test – 

ale już na ocenę. 

Klasa:  6d - środa 15.04.20 

Temat lekcji: Rozwiązywanie równań – ćwiczenia 

W ramach pracy zdalnej proszę wykonać: 

zadanie 3 str. 91 (podręcznik) 

zadanie 4 str. 91 (podręcznik) 

zadanie  5 str. 91 (podręcznik) 

W zadaniu 5 (zadanie z treścią) macie już zapisane równanie  – wystarczy je rozwiązać – a następnie 

sprawdzić rozwiązanie z treścią zadania – poradzicie sobie☺ 

Dla chętnych: czy już umiem: I, II, III, IV str. 92 

 

 

 


