
Uaktualnienia-25.03.2020 

 

26.03.2020 – czwartek 

 
Klasa V C 

 

Temat lekcji: Pole trapezu – ćwiczenia 

 
Zapraszam Was dzisiaj na lekcje on-line – początek lekcji godz. 10:00.  
Aby się zalogować na komputerze wpisujecie (kopiujecie) link    
https://livewebinar.com/198-419-768/41882063d784525dbfb78da610accb55 
a następnie wpisujecie swoje imię oraz numer z dziennika!!! Pamiętajcie, aby 
mieć przy sobie zeszyt, książkę i ćwiczeniówkę do matematyki, długopis, 
linijkę.  
 
Gdyby ktoś miał problem z zalogowaniem się na lekcje on-line to proszę 
obejrzeć filmik z poniższego linku: 
https://www.youtube.com/watch?v=4mdTOoSc9CY 

� Na lekcji przeanalizujemy wzór na pole trapezu. 
� Wykonamy zadania z podręcznika: zad 5, zad 6 str. 74  
� Wykonamy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: 4 i 5 str. 117 

 
Praca domowa 

Proszę do piątku 27 marca 2020 przesłać na maila: matmasp13@o2.pl 
rozwiązanie 10 zadań dot. pola figur (wysyłamy tylko te zadania) wysyłamy 
skan lub zdjęcie, w temacie przesyłanej wiadomości wpiszcie swoje inicjały, 
klasę, numer z dziennika 
 
Klasa V A 

 
Temat lekcji: Pole trapezu – ćwiczenia 

Zapraszam Was dzisiaj na lekcje on-line – początek lekcji godz. 11:00.  
Aby się zalogować na komputerze wpisujecie (kopiujecie) link:    
https://livewebinar.com/420-733-967/01b874140b7f7c64ee01d0555c1241b9, 
a następnie wpisujecie swoje imię oraz numer z dziennika!!! Pamiętajcie, aby 
mieć przy sobie zeszyt, książkę i ćwiczeniówkę do matematyki, długopis, 
linijkę.  
 
Gdyby ktoś miał problem z zalogowaniem się na lekcje on-line to proszę 
obejrzeć filmik z poniższego linku: 
https://www.youtube.com/watch?v=4mdTOoSc9CY 

� Na lekcji przeanalizujemy wzór na pole trapezu. 
� Wykonamy zadania z podręcznika: zad 5, zad 6 str. 74  



� Wykonamy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: 4 i 5 str. 117 

Praca domowa 

Proszę do piątku 27 marca 2020 przesłać na maila: matmasp13@o2.pl 
rozwiązanie 10 zadań dot. pola figur (wysyłamy tylko te zadania) wysyłamy 
skan lub zdjęcie, w temacie przesyłanej wiadomości wpiszcie swoje inicjały, 
klasę , numer z dziennika 
 

Klasa V D 

 
Temat lekcji: Pole trapezu – ćwiczenia 

Zapraszam Was dzisiaj na lekcje on-line – początek lekcji godz. 12:00.  
Aby się zalogować na komputerze wpisujecie (kopiujecie) link:     
https://livewebinar.com/229-697-130/3c8db9c9d7d4dd17eaa0999c9cb3f7f7 , 
a następnie wpisujecie swoje imię oraz numer z dziennika!!! Pamiętajcie, aby 
mieć przy sobie zeszyt, książkę i ćwiczeniówkę do matematyki, długopis, 
linijkę.  
 
Gdyby ktoś miał problem z zalogowaniem się na lekcje on-line to proszę 
obejrzeć filmik z poniższego linku: 
https://www.youtube.com/watch?v=4mdTOoSc9CY 

� Na lekcji przeanalizujemy wzór na pole trapezu. 
� Wykonamy zadania z podręcznika: zad 5, zad 6 str. 74  
� Wykonamy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: 4 i 5 str. 117 

 
Praca domowa 

Proszę do piątku 27 marca 2020 przesłać na maila: matmasp13@o2.pl 
rozwiązanie 10 zadań dot. pola figur (wysyłamy tylko te zadania) wysyłamy 
skan lub zdjęcie, w temacie przesyłanej wiadomości wpiszcie swoje inicjały, 
klasę, numer z dziennika 
 

Klasa V B 

 
Praca domowa 

Proszę do piątku 27 marca 2020 przesłać na maila: matmasp13@o2.pl 
rozwiązanie 10 zadań dot. pola figur (wysyłamy tylko te zadania) wysyłamy 
skan lub zdjęcie, w temacie przesyłanej wiadomości wpiszcie swoje inicjały, 
klasę , numer z dziennika 
 
 


