
KLASA 5A 
Matematyka 17 kwietnia 2020r

Witajcie Kochani Piątoklasiści, dziś przed nami dwie lekcje ale jeden temat, a zatem zgodnie z 
zapowiedzią:

Temat: Pola wielokątów – powtórzenie wiadomości.

Cel lekcji: potrafię obliczyć pola wielokątów,

1. Proszę zapisz temat oraz cel lekcji do zeszytu.

2. Poniżej zamieściłam 20 zadań – niektóre zadania są bardzo krótkie i łatwe. Proszę wybierz 
10 zadań i rozwiąż je w zeszycie. Do każdego zadania wykonaj rysunek pomocniczy.

Zadanie 1 Jeden z boków prostokąta ma 5 cm, a drugi jest 3 razy dłuższy. Oblicz pole prostokąta.

Zadanie 2 Oblicz pole kwadratu, którego obwód wynosi 6 dm. 

Zadanie 3 Oblicz obwód kwadratu, którego pole jest równe 25 cm 2 . 

Zadanie 4 Jeden bok prostokąta ma 7 cm, a drugi jest o 3 cm dłuższy. Oblicz pole i obwód 
prostokąta. 

Zadanie 5 Oblicz pole i obwód kwadratu o boku 3 cm. 

Zadanie 6 Łazienka ma kształt prostokąta o wymiarach 4,5 m x 2,5 m. Ile płytek terakoty w 
kształcie kwadratu o boku 10 cm potrzeba na wyłożenie podłogi w tej łazience? 

Zadanie 7 Oblicz pole równoległoboku, którego bok ma długość 15 cm, a wysokość opuszczona na 
ten bok wynosi 12 cm.
 
Zadanie 8 Długości boków równoległoboku są równe: 16 cm i 8 cm. Wysokość opuszczona na 
krótszy bok ma 10 cm. Jaką długość ma wysokość opuszczona na dłuższy bok? 

Zadanie 9. Zadanie bonusowe ---> powiedz wszystkim domownikom, że ich kochasz. Przytul się do
nich.

Zadanie 10 Jedna przekątna rombu ma długość 12 cm, a druga jest 3 razy dłuższa. Oblicz pole 
rombu. 

Zadanie 11 Pole rombu jest równe 84 cm2 . Jedna z jego przekątnych ma długość 12 cm. Jaką 
długość ma druga przekątna? 

Zadanie 12 Pole rombu wynosi 48 cm2 , wysokość rombu 8 cm. Oblicz bok rombu. 

Zadanie 13 Podstawa trójkąta wynosi 10 cm, a wysokość opuszczona na ten bok 6 cm. Oblicz pole 
trójkąta. 

Zadanie 14 Pole trójkąta wynosi 15 cm2 , jeden z jego boków jest równy 5 cm. Oblicz wysokość 
opuszczoną na ten bok. 



Zadanie 15 Pole trójkąta wynosi 24 cm2 , a jedna z jego wysokości jest równa 8 cm. Oblicz długość
boku, któremu odpowiada ta wysokość. 

Zadanie 16 Pole trójkąta prostokątnego jest równe 5 cm2 . Jedna przyprostokątna ma długość 2 cm. 
Znajdź długość drugiej przyprostokątnej. 

Zadanie 17 Wysokość trójkąta jest 3 razy dłuższa od boku, na który jest opuszczona i wynosi 12 
cm. Jakie pole ma ten trójkąt? 

Zadanie 18 W trapezie jedna z podstaw ma długość 26 cm, druga podstawa jest dwa razy od niej 
krótsza. Wysokość trapezu jest równa 12 cm. Oblicz pole tego trapezu. 

Zadanie 19 Oblicz pole trapezu, w którym wysokość ma długość 4 cm, jedna z podstaw ma długość
10 cm, a druga jest o 5 cm od niej dłuższa. 

Zadanie 20 Suma długości podstaw trapezu wynosi 7 cm, a wysokość ma 4 cm. Jakie jest pole tego 
trapezu? 

Dobrą prace wykonaliście. BRAVO!!!!

Wszystkie zadania z tych trzech dni (całego tygodnia) proszę wysłać JEDNYM mailem na adres: 
mmsiudak@gmail.com do poniedziałku 20 kwietnia 2020 do godz.18. Proszę napiszcie też, kto 
będzie uczestniczył w lekcjach na messengerze.

Przypominam, że od przyszłej środy proponuję spotkania na messengerze wg planu:
środy 9:30 – 10:00
czwartki 9:30- 10:00
piątki 9:30- 10:30
Jeśli chcecie uczestniczyć w zajęciach, proszę zaprosić mnie do znajomych na fb (znajdziecie mnie 
w znajomych Mai Kaczmarek – już mnie zaprosiła), ja utworzę grupę na której będziemy się 
łączyć, jeśli będzie nas za dużo to podzielimy się na mniejsze grupki.

Pozdrawiam Was gorąco, 
do środy ;)

M.Siudak
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