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Matematyka jest miarą wszystkiego. 
Arystoteles 

Drogi Uczniu! 

Zadania zamknięte i zadania otwarte stanowią kolejny zestaw powtórzeniowy. Dotyczą one figur 

płaskich.   

Figury płaskie to obszerne zagadnienie, dlatego pracę, naukę rozłóż równomiernie na kolejne dni. 

Przypomnij podstawowe wiadomości z tego zakresu i z uwagą spróbuj rozwiązać otrzymane zadania.  

 

08.06.2020 

TEMAT: Powtórki przed egzaminem (10) – Figury płaskie.  
 

W zeszycie przedmiotowym zapisz TEMAT LEKCJI, NOTATKĘ (teoria) oraz rozwiązania zadań wybranych 

przez siebie tak, aby stanowiły przekrój omawianego zagadnienia i różnorodność typów zadań. 

 

Temat w podręczniku dla klasy VIII – str. 72-118; 206-256 oraz zadania w zeszycie ćwiczeń,  

a także tematy z klas programowo niższych (klasa VII – Dział 3. Figury geometryczne, str. 100-152) 

TEORIA 
Powtórzenie z epodręcznikiem: 

1) Twierdzenie Pitagorasa 

https://epodreczniki.pl/a/twierdzenie-pitagorasa/DFZ2S5pne 

2) Obliczanie długości boków w trójkącie prostokątnym 

https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-dlugosci-bokow-w-trojkacie-prostokatnym/D2ZrWe7fk 

3) Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa 

https://epodreczniki.pl/a/twierdzenie-odwrotne-do-twierdzenia-pitagorasa/D41QdBS0k 

4) Szczególne trójki prostokątne (trójkąt o kątach 45o, 45o, 90o; trójkąt o kątach 30o, 60o, 90o) 

https://epodreczniki.pl/a/szczegolne-trojkaty-prostokatne/DIhAESFUY 

5) Pole figury. Jednostki pola 

https://epodreczniki.pl/a/pole-figury-jednostki-pola/DgWzKvXo 

6) Wysokość trójkąta 

https://epodreczniki.pl/a/wysokosc-trojkata/DErKkGzKN 

7) Pole trójkąta 

https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/D1011a4cs 

https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/D16g8sBbj 

8) Wysokość równoległoboku 

https://epodreczniki.pl/a/wysokosc-rownolegloboku/Ds45IFoZb 

9) Pole równoległoboku 

https://epodreczniki.pl/a/pole-rownolegloboku/D1EsaDoKb 

10) Pole równoległoboku i rombu 

https://epodreczniki.pl/a/pole-rownolegloboku-i-rombu/D9SFbtGpT 

11) Pole trapezu 

https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D122aJR0s 

https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/Ds3kOV1GQ 

12) Pole wielokąta 

https://epodreczniki.pl/a/pole-wielokata/D3rUikMMH 

https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-pol-wielokatow/DvAvrc080 

Każda z lekcji z epodręcznikiem zawiera szereg ćwiczeń, które możesz wykonać samodzielnie,  

a następnie sprawdzić poprawność rozwiązania. Z uwagi na zawartość merytoryczną, interaktywny 

charakter i ciekawe podejście do zagadnień bardzo polecam ww. lekcje.  

 

Teorię dotyczącą omawianych zagadnień znajdziesz w materiałach przygotowywanych  

w nauczaniu zdalnym – przypomnij sobie  treści tam zapisane. 
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PRACA SAMODZIELNA 

Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem 

https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza---cwiczenia-przed-sprawdzianem/DHTJl9gNN 

 

 

WYKORZYSTANE ZASOBY  
✓ https://epodreczniki.pl/  

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 7, GWO 

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Zeszyt ćwiczeń Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Makowski A., Masłowska D., Masłowski T., Mentzen E., Nodzyński P., Zbiór zadań i testów 

gimnazjalnych do egzaminu z matematyki, Wyd. Aksjomat 

 

Życzę siły, wytrwałości i trafnych odpowiedzi.  

Powodzenia!  

https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza---cwiczenia-przed-sprawdzianem/DHTJl9gNN
https://epodreczniki.pl/





























