Zadania z matematyki dla klasy 7 a
UWAGA
W tym tygodniu nie przesyłamy do mnie zadań, chyba że chcemy się o coś dopytać.
Pracujemy systematycznie. Będę prosiła tylko niektóre osoby o odesłanie zadań.
Zadania ze środy 20.05.20 na czwartek 21.05.20

Temat: To może być na egzaminie - układ współrzędnych.
1. Zrób w ćwiczeniówce stronę 125
2. Wykonaj w zeszycie obliczenia do podanego niżej zadania.

Zadania z czwartku 21.05.20 na piątek 22.05.20

Temat: Poznajemy Twierdzenie Pitagorasa.
1. Przypomnij sobie wiadomości o trójkącie prostokątnym, a następnie zrób w zeszycie
podany niżej rysunek i zapisz zdanie, które jest pod nim.

Przeciwprostokątna jest najdłuższym bokiem trójkąta prostokątnego.
2. Zapoznaj się z „Na dobry początek” - str.260 i odpowiedz na pytanie, które tam się
znajduje.
3. Przeczytaj ze zrozumieniem podaną poniżej informację.

Powyższą własność nazywamy twierdzeniem Pitagorasa
4. Oblicz pola podanych poniżej kwadratów, przyjmując za jednostkę długość jednej
kratki. Dodaj pola mniejszych kwadratów i sprawdź, czy otrzymałeś/aś pole
większego kwadratu.

5. Wykonaj w zeszycie zad. 3 str. 267

6. Zapisz w zeszycie na zielono to twierdzenie i zilustruj je rysunkiem

7. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=Gl_ocz8jzqM

Zadania z piątku 22.05.20 na poniedziałek 25.05.20

Temat: Zastosowanie Twierdzenie Pitagorasa.

1. Zapoznaj się z przykładem nr 1, podanym poniżej. Zrób rysunek i wpisz do zeszytu
rozwiązanie oraz odpowiedź.
Przykład 1.

2. W oparciu o przykład 1, wykonaj w zeszycie ćw. 1 str.262 (przypomnij sobie
kwadraty liczb)

3. Zapoznaj się z przykładem nr 2. Zrób rysunek i wpisz do zeszytu rozwiązanie oraz
odpowiedź.

Przykład 2.

4. W oparciu o przykład 2, wykonaj w zeszycie zad. 1 str. 265 poziom C, podpunkt d,f.

Zadania z poniedziałku 25.05.20 na wtorek 26.05.20

Temat: Zastosowanie Twierdzenie Pitagorasa.
1. Zapoznaj się z przykładem 4 na str. 263
2. Wykonaj ćw. 4 str. 264, zad. 1 str. 265 poziom A
3. Przypomnij sobie, że

4. Wykonaj po 2 podpunkty a i b z zad. 2 str. 266
Wtorek 26.05.20 lekcja na teams

