
Kochani uczniowie z klasy VI                                                                          11-15.05 

Rozpoczynamy kolejny tydzień nauki. Dziękuję za systematyczne odsyłanie wykonanych 
zadań. Starajcie się pracować wytrwale i systematycznie. Wiem, że nie jest Wam łatwo,  
ale do tej pory świetnie dajecie sobie radę. Zawsze, gdybyście mieli jakieś trudności,  
czy pytania, możecie do mnie napisać na e-mail sp17soswpt@gmail.com. Odpowiem 
na pewno.  

Na ten tydzień mamy do opracowania 4 tematy z matematyki. Poniżej zamieszczone są 
również tematy z zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne oraz zajęć  
z wychowawcą. 

Wszystkie tematy znajdują się na kolejnych stronach. Nie pomiń żadnego tematu! 

Matematyka 
1. Walec, stożek, kula. Poniedziałek – 11.05 
2. Objętość, jednostki objętości. Wtorek – 12.05 
3. Jednostki objętości – zadania. Środa – 13.05 
4. Objętość prostopadłościanu. Czwartek – 14.05 
Zajęcia z wychowawcą. Wtorek – 12.05  
Kilka rad na temat: Jak się uczyć i wszystko pamiętać? Obejrzyj koniecznie film, do którego 
link podaję obok:  https://www.youtube.com/watch?v=rl1ZFS2N35Q 
Rozwijanie zainteresowań matematycznych. Piątek – 15.05 
quiz matematyczny Rozpoznaj bryły (link poniżej)  
https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-bryl/ 
 

PRZYPOMINAM! 

 Odsyłajcie prace systematycznie! Zwrotny e-mail z wykonanymi przez Was 
ćwiczeniami świadczy o Waszej obecności na zajęciach. Proszę o odsyłanie 
wykonanych ćwiczeń również z zajęć rewalidacyjnych. 

 Przepisujcie tematy do zeszytu. 
 Prace nadsyłane na e-mail sp17soswpt@gmail.com powinny w nazwie zawierać: 

nazwisko, klasę i przedmiot. 
 Gdybyście mieli do mnie pytania piszcie na w/w e-maile. Możecie też wysłać sms 

lub zadzwonić. 
 Bardzo proszę o odesłanie rozwiązanych zadań do piątku 15.05 (godz. 14.00) 

 

POZDRAWIAM I ŻYCZĘ POWODZENIA! 

 



Temat 1. Walec, stożek, kula. Poniedziałek – 11.05 

Walec, stożek, kula to bryły obrotowe. Nazwa bryła obrotowa pochodzi stąd,  
że bryła może powstać w wyniku obrotu figury płaskiej wokół własnej osi. 

WALEC – to bryła, która powstaje przez obrót prostokąta . 
WALEC – ma dwie podstawy, które są jednakowymi kołami. 

 

STOŻEK – to bryła, która powstaje przez obrót trójkąta prostokątnego. 
STOŻEK -  ma jedną podstawę, która jest kołem. 

  

KULA  - to bryła, która powstaje przez obrót półkola lub koła. 

 
 
Praca domowa: Wyszukaj w swoim otoczeniu po 2 przedmioty w kształcie walca, stożka  
i kuli. Wypisz nazwy tych przedmiotów, np.: walec: ………………… ; ………………………….. 
  



Temat 2. Objętość. Jednostki objętości. Wtorek – 12.05 

Na początek zachęcam Cię do obejrzenia filmu: 

https://pistacja.tv/film/mat00248-objetosc-i-jednostki-objetosci-wprowadzenie?playlist=510 

Jednostką objętości (pojemności) jest 1 cm3 (czytaj: 1 centymetr sześcienny) 

 

1 cm³ to objętość sześcianu o krawędzi 1 cm. 

 

*Większe jednostki objętości (pojemności) to: 

1dm³ - objętość sześcianu o krawędzi 1 dm 
1m³ - objętość sześcianu o krawędzi 1 m 
1 km³ - objętość sześcianu o krawędzi 1 km 

 

*Jednostką mniejszą niż 1 cm3 jest 1 mm3 -  
objętość sześcianu o krawędzi 1 mm 

 

*W życiu codziennym używane jednostki pojemności to: 
litr (I); mililitr (ml); hektolitr (hl) 
1 l = 1dm³                            1 l = 1000ml 
1ml = 1cm³                          1hl = 100dm³ 
1 hl = 100 l                           1m³ = 1000l 

  



PRACA DOMOWA: 

ZADANIE 1.  
Policz i zapisz z ilu sześcianów jednostkowych składają się bryły widoczne  
na rysunkach. 

 

 

ZADANIE 2.  
Sprawdź na opakowaniach kilku artykułów spożywczych, w jakich jednostkach: 
litrach, mililitrach, czy cm³ podawana jest ich pojemność. Podaj 3 przykłady.  
Zapisz jednostkę pojemności oraz nazwę artkułu spożywczego. 

1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
3. ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



Temat 3. Jednostki objętości – zadania. Środa – 13.05 

Pamiętaj! Objętość brył mierzymy w cm³; m³; dm³ 

ZADANIE 1. 
Bryły, które widzisz poniżej zbudowane są z jednakowych sześcianów.  
Zapisz, jaką objętość ma każda z brył złożona z jednakowych sześcianów. 

Objętość podaj w cm³ lub mm³ 

 

ZADANIE 2. 
Oblicz, ile wynosi objętość narysowanej poniżej bryły. Licz od lewej strony. 
Ile cm³ zużyto na jej budowę. Uzupełnij działanie pod rysunkiem i oblicz. 

 

2 · 6 + 4 + …………………………………………………………………………. 



Temat 4. Objętość prostopadłościanu. Czwartek – 14.05 

Objętość prostopadłościanu (V)  to iloczyn długości jego trzech krawędzi 
wychodzących z jednego wierzchołka. 

Jeżeli krawędzie prostopadłościanu oznaczymy literami: a, b, c  
to objętość, którą oznaczamy literą V obliczamy ze wzoru: 

V = a · b · c 

 

! Przy obliczaniu objętości należy pamiętać, aby długości krawędzi 
były wyrażone w takich samych jednostkach 

 
Pamiętaj! Objętość brył mierzymy w cm³; m³; dm³ 

Przykład 1 
Obliczmy: Jaka jest objętość prostopadłościanu o wymiarach 3cm x 4cm x 5cm 

 
Dane: a = 3cm; b = 4cm; c = 5cm 

Korzystamy ze wzoru na objętość prostopadłościanu: V = a · b · c  

Obliczamy objętość prostopadłościanu: V = 3cm·4cm·5cm = 60cm³ 

Odp. Objętość prostopadłościanu o wymiarach  3cm x 4cm x 5cm wynosi 60cm³ 


