
Witam Was serdecznie

Cieszę się, ze rozwiązujecie zadania i prowadzicie zeszyty. Przypominam, że 
wysyłają zadania TYLKO wyznaczone osoby. 

Za rozwiązanie zadań z zestawu 4 wstawiłam oceny - każdy z Was otrzymał 
indywidualnie  informację o ocenie oraz o ewentualnych  błędach.

Na dzisiejszych zajęciach nadal omawiamy prostokąty. Ponieważ  wiecie już, co
to jest prostokąt oraz znacie własności tego czworokąta, zastosujemy je  w 
praktyce. Jeśli ktoś będzie miał problem – proponuję zajrzeć do poprzednich 
dwóch lekcji.

Temat : Prostokąty – ćwiczenia. (02.04, 03.04)

Pracujecie z zeszytem ćwiczeń. Pamiętajcie, ze rysunki wykonujemy starannie 
ołówkiem z użyciem przyborów geometrycznych.

Ćw. Str.85, 86, 89.

Ćwiczenia nie powinny sprawiać Wam problemu. Ćwiczymy rysowanie 
prostokątów ( na czystej kartce). Na str.89 – do rozwiązania krzyżówka. 

Powodzenia!!!

Temat: Obwód prostokąta ( 06.04.)

Przypomnijmy z poprzedniej lekcji:

Każdy kwadrat jest prostokątem.

Nie jest natomiast prawdą, że każdy prostokąt jest kwadratem. 

Na tej lekcji zajmiemy się zagadnieniem obwodu . Już w klasie 3 spotkaliście się 
pojęciem obwodu wielokąta. Obwód obrazu kojarzy się z ramką, obwód działki z
ogrodzeniem….więc 

Obwód wielokąta jest to suma długości wszystkich jego boków. 

Obwód prostokąta obliczasz dodając długości wszystkich boków.



Jeżeli nazwiesz bok krótszy szerokością, a bok dłuższy długością prostokąta i
uwzględnisz  fakt,  że  prostokąt  ma  dwie  pary  boków  tej  samej  długości  –
otrzymasz:

Sposób obliczania obwodu można jeszcze krócej zapisać przyjmując, że:

a – to długość prostokąta

b – to szerokość prostokąta

Przejdźmy zatem do przykładowego zadania:

Zad.1.  Długość prostokąta wynosi 1dm, a jego szerokość jest o 3 cm krótsza. 
Oblicz obwód tego prostokąta.

Dane:

a =  1dm = 10 cm

b = 10 cm – 3 cm = 7cm

O = ?

O = 2·a + 2 ·b = 2 ·10 cm + 2 · 7 cm= 20 cm + 14 cm = 34 cm

Odp: Obwód tego prostokąta wynosi 34 cm.

Teraz spróbuj w podobny sposób obliczyć obwody prostokątów zamieszczonych na
rysunkach w zad.1/139. Następnie rozwiąż zadanie 7/140.

Mam nadzieję, że obliczanie obwodu nie sprawi  Wam problemu. 



Zadania z tego zestawu wysyłają do dnia 02.04 ( godz.16.00):

1. Oliwia
2. Laura
3. Oliver
4. Patryk

 


