
DRODZY UCZNIOWIE Z KLASY VII                                                                    TYDZIEŃ 4 – 8.05 

Witam Was w kolejnym tygodniu nauki. Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci po nieco 
dłuższej przerwie w nauce i z ochotą przystąpicie do pracy. Dziękuję za systematyczne 
odsyłanie rozwiązanych zadań.  

Na ten tydzień mamy do opracowania 4 tematy z matematyki. Przygotowałam również 
proste ćwiczenia na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne. 
W ramach godziny wychowawczej zachęcam Was do przypomnienia sobie zasad 
dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.   

Matematyka  

1. Sprawdź się – powtórzenie wiadomości .4.05 - poniedziałek  

2. Graniastosłupy ich rodzaje i własności. 5.05 - wtorek 

3. Siatki graniastosłupów. 6.05 - środa 

4. Przekroje graniastosłupów. 7.05 – czwartek 

Zajęcia z wychowawcą  - Jak bezpiecznie korzystać z Internetu 5.05 - wtorek 

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne.  Modele graniastosłupów do sklejenia. 
7.05 – piątek 

BARDZO WAŻNE!! 
 Odsyłajcie prace systematycznie! Odesłanie wykonanych ćwiczeń świadczy 

o Waszej obecności na zajęciach. 
 Proszę o odsyłanie wykonanych ćwiczeń również z zajęć rewalidacyjnych oraz 

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

nazwisko, klasę i przedmiot. Możecie również wysyłać ćwiczenia w formie 
zdjęcia na mój telefon. 

 Gdybyście mieli do mnie pytania piszcie proszę na w/w e-maile. Możecie też 
wysłać sms lub zadzwonić. 

 Bardzo proszę o odesłanie rozwiązanych zadań do piątku 8.05(godz.14!) 

POZDRAWIAM BARDZO SERDECZNIE!  

 

 

 



TEMAT 1. Sprawdź się – powtarzamy wiadomości. 4.05 - poniedziałek  

ZADANIE 1.   
Zaznacz znakiem x właściwą odpowiedź. 
 
Punkt M zaznaczony na rysunku w prostokątnym układzie współrzędnych ma współrzędne:  
 
 

 
 
 
 

(-3,-1) 

(-1,-3) 

(1, -3) 

(-3, 1) 
 
 
 
 

 
 
ZADANIE 2.   
Podkreśl poprawną odpowiedź. 
 
Który punkt ma współrzędne (-2,4) ? 
 
 

 
 
 
 

punkt A 

punkt B 

punkt C 

punkt D 
 
 
 
 

 
 

 

 



ZADANIE 3. 
Zaznacz w układzie współrzędnych dane punkty, a następnie połącz je kolejno odcinkami. 
Nazwij figurę, jaką narysowałeś.   

A = (-1, -3)    B = (1, -3)     C = (1, 3)    D = (-1, 3) 

OBWÓD = ……………………………………………………… 

 

ZADANIE 4. 
Podpisz boki trójkąta prostokątnego wyrazami z ramki. 

przyprostokątna, przyprostokątna, przeciwprostokątna 
 

 
 
a ……………………………….;  b ……………………………………. ; 
c ……………………………….. 
 
 



TEMAT 2. Graniastosłupy ich rodzaje i własności. 5.05 - wtorek 
Obejrzyj film: 
https://pistacja.tv/film/mat00520-co-to-jest-graniastoslup-co-to-jest-graniastoslup-
prawidlowy?playlist=603 

Graniastosłup prosty to bryła (figura przestrzenna), której podstawy są identycznymi 
wielokątami, a ściany boczne są prostokątami. 

 

Nazwa graniastosłupa zależy od tego, jaki wielokąt stanowi jego podstawę, np. 

 

Ponieważ podstawami graniastosłupa są identyczne wielokąty dlatego każda para krawędzi -  
jedna z podstawy dolnej i odpowiadająca jej druga – z podstawy górnej mają taka samą 
długość i są one do siebie równoległe.  

Równe i równoległe są też wszystkie krawędzie boczne graniastosłupa. 

 



PRACA DOMOWA 

ZADANIE 1.  

W narysowanych graniastosłupach zaznacz na niebiesko krawędzie podstawy, 
a na czerwono krawędzie boczne. 
 

 

ZADANIE 2. 
A. Pomaluj podstawy górną i dolną graniastosłupa tym samym kolorem. 
B. Uzupełnij tabelkę. 

 

                                    I                            II                                 III 

Nazwa graniastosłupa Numer bryły 
Graniastosłup o podstawie kwadratu  
Graniastosłup o podstawie trójkąta  
Graniastosłup o podstawie trapezu  

 

 

 



Temat 3. Siatki graniastosłupów. 6.05 – środa 

Na początek obejrzyj film: 

https://pistacja.tv/film/mat00246-siatka-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510 

Poszukaj w domu niepotrzebnego pudełka w kształcie prostopadłościanu i utwórz jego 
siatkę. W tym celu musisz rozciąć pudełko wzdłuż krawędzi, tak żeby żadna ściana nie została 
rozcięta. 

Otrzymałeś siatkę prostopadłościanu. 

SIATKI GRANIASTOSŁUPÓW 

 

 

 

 

                            

SIATKA SZEŚCIANU - wszystkie ściany                                   SIATKA PROSTOPADŁOŚCIANU 
mają kształt kwadratu 

 



 

                                                                SIATKA GRANIASTOSŁUPA  
                                                                O PODSTAWIE PIĘCIOKĄTA 

 

 

SIATKA GRANIASTOSŁUPA  
O PODSTAWIE TRAPEZU 

 

 

SIATKA GRANIASTOSŁUPA  
O PODSTAWIE TRÓJKĄTA 



TEMAT 4. Przekroje graniastosłupów. 7.05 – czwartek 

Obejrzyj film i zobacz, jak wygląda przekrój poziomy i pionowy graniastosłupów. 

https://www.youtube.com/watch?v=jkMe78gqzyY 

Przecinamy owoce, kroimy chleb. Podobnie możemy rozcinać bryły. 
Przykład 1. 

 
Kostka sera ma kształt prostopadłościanu.  

Wyróżnione pomarańczowym kolorem figury nazywamy przekrojem prostopadłościanu. 

Przykład 2. 
Przykładowe przekroje różnych graniastosłupów. 

 

 

Zastanów się: jakie figury są przekrojem zamieszczonych wyżej graniastosłupów? 

Źródła: matematyka – gimn.pl, medianauka.pl; opracowania.pl; blog.spot.com 

 



Zajęcia z wychowawcą -5.04 wtorek 

Kilka dobrych rad, jak bezpiecznie korzystać z Internetu. 

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU 

1. Nie udostępniaj swoich prywatnych danych nieznanym osobom 
Takie dane jak twoje imię, nazwisko, czy  numer  telefonu powinny być przez ciebie 
pilnie strzeżone. Nie należy ich podawać osobom poznanym przypadkowo  
w Internecie. Nigdy nie wiadomo, jak takie osoby będą chciały te dane wykorzystać. 
Posługuj się nickiem, czyli pseudonimem.  

2. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią.  
3. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj 

na nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. 
4. Nigdy nie umawiaj się na spotkanie z nieznajomą osobą. 

Jaką masz gwarancję, że poznana w Internecie osoba jest tą, za jaką się podaje? 
Żadną. Ktoś, kto podaje się za twojego rówieśnika w rzeczywistości może być dużo 
starszy i mieć wobec ciebie złe zamiary.  Dlatego lepiej zachować ostrożność  
i poprosić rodziców o radę.  

5. Nie wierz wszystkiemu co czytasz w Sieci.  W Sieci jest wiele stron udających 
normalne serwisy. Jednak, często są one zrobione tylko po to, żeby wyłudzić twój 
adres e-mail i zalać potem skrzynkę tonami spamu. Bądź ostrożny rejestrując się  
w niesprawdzonych serwisach. 

6. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim 
znajdziesz muszą być prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność 
informacji. 

7. Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni 
traktowali Ciebie.  

8. Uważaj na e-maile otrzymane od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj 
podejrzanych załączników i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę! 
Mogą na przykład zawierać wirusy. Najlepiej od razu kasuj e-maile od nieznajomych.  

9. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, 
który poświęcasz komputerowi i staraj się go nie przekraczać.  

10. Jeżeli twoi rodzice nie potrafią korzystać z Internetu, zostań ich nauczycielem. Pokaż 
im, jak proste jest serfowanie w Sieci. Zaproś ich na Twoje ulubione strony, pokaż im 
jak szukać w Internecie informacji.  

 

Źródło: www.dzieckowsieci.pl 

 



Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne  7.05 – piątek  
(zadanie dla chętnych) 
Wytnij siatkę graniastosłupa i wykonaj jego model . 

 

 


