
MATEMATYKA KLASA VI B 

Poniedziałek 18.05 

TEMAT : Sprawdzian wiadomości z działu o bryłach. 

ZAD. 1 Narysuj sześcian i siatkę sześcianu o krawędzi 4 cm. Oblicz objętość i pole powierzchni bryły. 

ZAD. 2 Oblicz wysokość prostopadłościanu o objętości 672 cm
3
, jeżeli  jego podstawą jest   prostokąt 

o bokach 6 cm i 8 cm. 

ZAD. 3 Akwarium ma wymiary 6 dm >< 4 dm >< 3 dm.  Ile litrów wody pomieści, jeżeli wypełniono go 

do połowy wysokości. 

ZAD. 4 * ( dodatkowe na 6 ) 

Jeden cm
3
 miedzi waży 9 g. Oblicz ciężar miedzianej sztabki o podstawie trapezu, przyjmując pomiary 

podane na rysunku. 

 

 

Bardzo proszę o szybkie odesłanie sprawdzianu. 

 

WTOREK  19.05 

TEMAT :Tabele. 

Czytając różne książki i artykuły w czasopismach często spotykamy sie z informacjami przekazanymi w 

tabeli. Na pewno spotkaliście się z tym na lekcjach geografii czy historii. To bardzo ważne, aby umieć 

czytać tabele.  

Zaczynamy od tytułu i nagłówka kolumn. Jeśli dobrze zrozumiemy treść tabeli, to łatwo odpowiemy 

na pytania o informacje zawarte w tabelach. 

Zad. 1 - 7 str. 145. Do tych zadań wykorzystujemy tabelę na str. 145 na górze. 

W domu : zad. 9,10 str. 146 



 

ŚRODA  20.05 

 

TEMAT : Diagramy i wykresy. 

Dane liczbowe łatwiej zapamiętać i zrozumieć, jeżeli są prezentowane na diagramach lub wykresach. 

W ten sposób przedstawiane są dane statystyczne w bankach albo ilość zachorowań na koronawirusa 

w mediach. 

Diagramy mają różne kształty: mogą być słupkowe str. 148 lub kołowe. Czasem, gdy danych jest 

bardzo dużo dobrze przedstawić je na wykresie str.149 na dole. 

Przeanalizujcie przykłady 1 i 2 str. 149. 

Rozwiążcie zadania 1,2,3,4 i5 str. 151 i 152. Dane odczytujcie na odpowiednich diagramach lub 

wykresach. 

W domu: zad. 6 str. 152 

 

 

CZWARTEK 21.05 

 

TEMAT : Omówienie i poprawa pracy klasowej o bryłach. 

 

Nauczyciel omówi z każdym uczniem błędy popełnione podczas pracy klasowej i powie jak zadania 

poprawić na platformie.  

Pracę domową będzie stanowić poprawa sprawdzianu w zeszycie i przesłanie jej do kontroli.  

 


