
Moi Drodzy Czwartoklasiści☺. 

 

Dziękuję za przesłanie zadań z zestawu 4. Rozwiązaliście je poprawnie, co 

zostało nagrodzone dobrymi ocenami. Pamiętajcie, że  zadania wysyłają 

TYLKO  wyznaczone osoby, za każdym razem inne. Testy na platformie Eduelo 

również nieźle wypadają. Dwie osoby uzyskały  100% poprawnych odpowiedzi. 

Brawo! Nagradzamy taki super wynik dwoma plusami☺. Zachęcam do 

korzystania z tej formy sprawdzania wiedzy. 

 

Od dzisiaj zaczynamy nowy dział- Figury geometryczne – 2. Będziemy 

omawiać prostokąt, kwadrat, koło i okrąg. Figury te znacie, potraficie rozróżnić, 

przyjrzymy się im bliżej, poznamy ich własności, będziemy wykonywać 

rysunki.  

Po lekcji,tradycyjnie,  będziecie mieli możliwość rozwiązać kolejny test  na 

Eduelo.  Przechodzimy do pierwszego tematu, który zapiszcie w zeszycie: 

 

Temat: Prostokąt. ( 31.03) 

 

Do tej pory poznaliście różne wielokąty. Nazwa figury związana jest z ilością 

kątów, jaki dany wielokąt posiada. 

 

Przykłady: 

- wielokąt posiadający trzy kąty i trzy boki to trójkąt 

- wielokąt o czterech kątach i bokach to czworokąt 

- wielokąt o pięciu kątach nazywa się pięciokąt,  itd. 

Dziś zajmiemy się takim czworokątem, który ma wszystkie kąty proste. Nazywa 

się on prostokątem. Zapiszmy definicję: 

 

Def. Prostokąt to taki czworokąt, który ma wszystkie kąty proste. 

 

 Jak pamiętacie – kąt prosty ma 90º. Zastanówcie się jakie przedmioty z 

otaczającego Was świata mają kształt prostokąta? Narysujcie (ołówkiem) 

prostokąt o dowolnych wymiarach. Oznaczcie jego boki: ten dłuższy oznaczamy 

literką a i jest to długość prostokąta, krótszy oznaczamy literką  b – to szerokość 

prostokąta. Oznaczmy również wierzchołki prostokąta zaczynając od lewego 

dolnego i przesuwamy się ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

Wierzchołki oznaczamy dużymi literami. 



 
a- długość prostokąta 

 

 

Spróbujmy opisać nasz prostokąt. 

 

Opis prostokąta: 

1. Wierzchołki: A, B, C, D. 

2.  Boki prostokąta: AB, BC, CD, AD.( wskażcie je na rysunku) 

3. Boki równej długości : AB = CD oraz BC = AD. 

4.  Boki równoległe ( te, które się nie przecinają): AB II CD, AD II BC. 
 

Poprowadźmy teraz przekątne, czyli odcinki łączące przeciwległe wierzchołki. 

 

 

 
 

 

Każdy czworokąt ma dwie przekątne. Zastanówmy się nad własnościami 

przekątnych. Zmierzcie ich długość. Wasze spostrzeżenia możemy zapisać : 

 

Własności przekątnych:  

 

- są równej długości ( DB = AC) 
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b- szerokość 

prostokąta 

C 

B A 

B A 

C 



- przecinają się w połowie 

 

 Teraz przejdźmy do prostych zadań.  

 

 Zad.1. Narysuj prostokąt PIES, którego długość wynosi 6 cm, a szerokość jest 

o 2 cm krótsza.  

 

Zad.2. Narysuj prostokąt, którego jeden bok ma 3 cm, a drugi jest dwa razy 

dłuższy. Oznacz wierzchołki dowolnymi literkami (pamiętaj o zasadzie 

oznaczania – zaczynamy od dolnego lewego wierzchołka). 

 

Następnie wykonaj zadania podr. 6,7/135 

Na tym tę lekcję zakończymy prawda, że było proste? 



Temat : Kwadrat ( 01.04.) 

 

Kolejnym czworokątem, jaki będziemy omawiać jest kwadrat. Zadajmy pytanie: 

czy kwadrat jest prostokątem? Czy posiada kąty proste? Tak, czyli jest 

prostokątem. Co jeszcze wiemy o kwadracie? Jakiej długości są boki kwadratu? 

 

Doszliście do wniosku, że kwadrat ma wszystkie kąty proste ( zatem jest 

prostokątem)  oraz ma wszystkie boki równej długości. Zapiszmy zatem 

definicję: 

 

Def. Kwadrat to taki prostokąt, który ma wszystkie boki równej długości. 

Narysujmy kwadrat i oznaczmy jego wierzchołki. 

  
Zastanówmy się nad własnościami tego czworokąta. 

Opis kwadratu: 

1. Wierzchołki: P, R, S, T. 

2. Boki: PR, RS, TS, TP. 

3. Boki równej długości: PR = RS = ST= TP. 

4. Boki równoległe: PR II TS, TP II SR. 

 

Poprowadźcie przekątne i wypiszmy własności przekątnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Własności przekątnych w kwadracie: 

- są równej długości 

- przecinają się w połowie 

- przecinają się pod kątem prostym ( 90º) 
- dzielą kąty na połowy 
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Zauważcie, ze dwie pierwsze własności są takie same jak w prostokącie ( 

przecież kwadrat to też prostokąt). 

Przejdźmy do zadań- podr. 8, 9, 3/136. 

 

Zapamiętajcie z lekcji ( na długo) def. kwadratu oraz własności przekątnych. 

 

Proszę o przesłanie (najpóźniej do 02.04. godz. 20.00)  notatki z lekcji oraz  

zadań następujących Uczniów: 

1. Alan R. 

2. Paulina U. 

3. Cyprian M. 

4. Franek W. 

 

Pozdrawiam Was serdecznie. M.B. 

 


