
Witam Was po raz ostatni przed Świętami 

      

Nadesłane przez Was zadania rozwiązujecie poprawnie i starannie. Cieszę się, 

że dokładnie czytacie treść zadania i stosujecie się do  wszystkich poleceń. 

Rysunki wykonujecie ołówkiem, poprawnie oznaczacie wierzchołki. Dzisiejszy 

zestaw będzie krótszy, mniej zadań, wszak to czas przedświąteczny, możecie 

zająć się przygotowaniami do Świąt.  

Jednak na Eduelo czeka na was kolejny bardzo prosty test. Powodzenia.  

Mam nadzieję, że mimo trudnej sytuacji, czujecie już atmosferę Świąt, 

pomagacie w porządkach i szykujecie gniazdko dla ZAJĄCZKA (może akurat 

coś dla Was zostawi ???). 

Niektóre dzieci nie rozwiązują testów. Wynika to z problemów z internetem, 

czy może  z logowaniem?  

Przejdźmy powoli do naszego dzisiejszego tematu. Ostatnio  zajmowaliśmy się 

obliczaniem obwodu prostokąta. Dziś zastanowimy  się nad obwodem 

prostokąta o równych bokach. Jak taki prostokąt się nazywa? Z pewnością bez 

problemów odpowiecie na zadane pytanie. 

Zapiszmy temat dzisiejszej lekcji: 

  



Temat: Obwód kwadratu. ( 07.04, 08.04, 15.04) 

a – oznacza długość boku kwadratu 

 

Aby obliczyć obwód kwadratu należy długość boku pomnożyć przez 4, 

ponieważ kwadrat posiada cztery boku równej długości. 

Przykładowe zadanie: 

Zad.1.  

Oblicz obwód kwadratu o boku 5cm. 

Dane: 

a = 5 cm ( długość boku) 

O = ? 

O = 4· a ( wzór na obwód) 

O = 4  · 5cm = 20 cm 

Odp.: Obwód kwadratu wynosi 20 cm.  

 

Zad.2.  

Oblicz długość boku kwadratu, którego odwód równy jest 36 cm. 

Dane: 

O = 36 cm 

Wzór na obwód kwadratu: 

O = 4 · a 



a = ? 

Obliczenia: 

 a = 36 cm : 4 = 9 cm (dzielimy obwód przez cztery, żeby obliczyć jeden bok) 

Odp: Długość boku kwadratu wynosi 9cm. 

Samodzielnie oblicz obwody prostokątów w ćwiczeniach na str.90, 91. 

Na tym kończymy lekcję.  

Życzę Wam spokojnych, zdrowych, radosnych, rodzinnych 

Świąt, abyśmy się jak najszybciej spotkali w szkole.  

No i niech ZAJĄCZEK  coś Wam podrzuci. 

 

Proszę, aby notatkę oraz zadania z tego zestawy przysłały najpóźniej do dnia 

15.04. następujące osoby: 

1. Jakub M. 

2. Maja G. 

3. Szymon S. 

4. Stanisław P. 

5. Anastazja P. 


