
Moi kochani, w tym folderze, na kolejnych stronach znajdują się tematy lekcji 
dla klasy IV a i Va do opracowania w terminie: 6.04-8.04.2020r.: 

klasa IV  

1.Kąty i ich rodzaje – ćwiczenia. 

2. Jednostka miary kąta. Kątomierz. 

klasa V 

1. Rodzaje trójkątów. 

2.Konstruowanie trójkątów. 

3. Prostokąt i kwadrat. 

Wiem, że sytuacja jest trudna, ale bardzo Was proszę – starajcie się pracować 
systematycznie i najlepiej, jak potraficie. Nie odkładajcie nauki na później. 
Zadania możecie wykonywać w zeszycie i odsyłać w formie skanów lub zdjęć 
do końca danego tygodnia na adres sp17soswpt@gmail.com . 

Bardzo ważne!  
Nadsyłane prace w nazwie powinny zawierać: 

nazwisko, klasę i przedmiot. 

Ćwiczenia przez Was wykonane będą oceniane, tak jak w szkole. Gdybyście 
mieli jakieś trudności lub pytania możecie się ze mną kontaktować za pomocą 
w/w maila lub telefonicznie. 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pracujcie wytrwale i dbajcie o siebie! 

p. Justyna M. 

 

 

 

 

 

 



KLASA IV  

Temat: Kąty i ich rodzaje – ćwiczenia 
SPRAWDŹ, CZY POTRAFISZ 

https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-katow/ 

ĆWICZENIE 1.Połącz kąty z ich nazwami wpisując odpowiednią liczbę w wykropkowane miejsca. 

 

PROSTY …………………… ROZWARTY …………………… PÓŁPEŁNY …………………………….. OSTRY 

ĆWICZENIE 2. 
Odczytaj i zapisz godziny na zegarach.  Nazwij kąty utworzone przez wskazówki zegarów. 

 

……………………………………….            ……………………………………            ………………………………………. 

……………………………………….            ……………………………………            ………………………………………. 



Temat: Jednostka miary kąta. Kątomierz. 
https://www.youtube.com/watch?v=icwR7GvnyjM 

ZAPAMIĘTAJ! 
Kąty mierzymy w stopniach,  

czyli jednostką miary kąta jest jeden stopień. 1° - czytamy jeden stopień. 

Do mierzenia kątów w stopniach służy kątomierz.  

 
 

1. Odczytaj miary narysowanych kątów. 

 



KLASA V 

Temat: Rodzaje trójkątów. 
https://pistacja.tv/film/mat00220-podzial-trojkatow-ze-wzgledu-na-katy-i-
boki?playlist=373 

Ćwiczenie 1.Na poniższym rysunku znajdują się różne rodzaje trójkątów. Znajdź te 

trójkąty, które mają: 

a) Wszystkie kąty ostre  ………………………………….. 

b) Kąt prosty  …………………………………………………… 

c) Kąt rozwarty  ………………………………………………. 

 

 

Ćwiczenie 2. UZUPEŁNIJ  

Trójkąt, który ma wszystkie kąty ostre to trójkąt: :……………………………………… 

Trójkąt, który ma kąt prosty to trójkąt: :……………………………………… 

Trójkąt, który ma kąt rozwarty to trójkąt: :……………………………………… 

Ćwiczenie 3. UZUPEŁNIJ  

Trójkąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości to trójkąt : …………………………………… 

Trójkąt, który ma boki różnej długości to trójkąt: : ……………………………………… 

Trójkąt, który ma dwa boki jednakowej długości to trójkąt: : ……………………………………… 

A 

B 

C 

D E 

F 



Temat: Konstruowanie trójkątów. 
https://pistacja.tv/film/mat00224-konstruowanie-trojkatow?playlist=373 

 

ZAPAMIĘTAJ! 

Aby można było zbudować trójkąt z trzech odcinków, suma długości dwóch 
odcinków musi być większa od długości trzeciego odcinka. 
 
WYKONAJ DWA Z PODANYCH PONIŻEJ ĆWICZEŃ 

ĆWICZENIE1. 
Czy podane w tabeli długości mogą być długościami boków trójkąta? 
Wpisz T jeżeli jest to możliwe lub N jeżeli to niemożliwe. 

3cm, 4cm, 5cm  
3dm, 2dm, 7dm  
40mm; 40mm, 10mm  
4cm, 10cm, 5cm  

 

Jeżeli posiadasz cyrkiel, spróbuj wykonać poniższe ćwiczenia. 
ĆWICZENIE 2. 
Narysuj odcinek długości 4cm i skonstruuj trójkąt o takich bokach.  
Jak nazywa się trójkąt, który narysowałeś. 

 

 

 

ĆWICZENIE 3. 
Narysuj odcinki o długości 7cm, 3cm, 6cm i skonstruuj z nich trójkąt. Nazwij trójkąt, 
który narysowałeś. 

 

 



Temat: Prostokąt i kwadrat. 
https://www.youtube.com/watch?v=MmYsI-h803s 

ĆWICZENIE 1 

A. ZAZNACZ NA RYSUNKU: 
 kąty proste, 
 kolejnymi literami alfabetu wierzchołki prostokąta i kwadratu, 
 tym samym kolorem pary boków równoległych.  

 
B. Narysuj i zmierz przekątne prostokąta i kwadratu.

C.UZUPEŁNIJ ZDANIA: 
Prostokąt i kwadrat to czworokąty, których kąty są ……………………………………………………………….. .  

Przekątne kwadratu i prostokąta są ……………………………………………………………….długości.  
 
  



ĆWICZENIE 2 
Wyszukaj w swoim otoczeniu 4 przedmioty, które mają kształt kwadratu i 5 przedmiotów o kształcie 
prostokąta, który nie jest kwadratem. Wypisz nazwy tych przedmiotów. 
 

KWADRAT 

1………………………………………………………..…, 2…………………………………………………… 

3………………………………………………………..…, 4…………………………………………………… 

PROSTOKĄT 

1………………………………………………………..…, 2…………………………………………………… 

3………………………………………………………..…, 4…………………………………………………… 

5………………………………………………………..… 

 

 

 

 

 

 

 

 


