
Tydzień obejmuje okres od 04.05 do 08.05.2020

Klasa 8a

Przedmiot matematyka

Nauczyciel realizujący Elżbieta Janowicz

Treści do realizacji:

Dzień 1 i 2

W zeszycie przedmiotowym
Zapisz w zeszycie tytuł nowego działu SYMETRIE
Lekcja 110 i 111
Temat: Symetria Względem prostej.
Zapoznaj się z materiałem na stronie https://pistacja.tv/film/mat00491-figury-symetryczne-
wzgledem-prostej?playlist=424 oraz z treścią zawartą na stronach 206 – 209.
Zapisz w zeszycie:
- kiedy mówimy, że figury są symetryczne względem prostej;
- jakie są trzy warunki, które decydują o tym, czy punkty są symetryczne względem prostej;
- kiedy punkt jest symetryczny sam do siebie względem prostej;
- jak narysować wielokąt symetryczny względem prostej;
- jakie cechy charakteryzują figury symetryczne względem prostej.
Możesz w zeszycie wykonać ćwiczenia A – F ze stron 206 – 209. Możesz wykonać konstrukcję 
opisaną na stronie 208.

Ćwiczenia: 
Zadania 1 – 10 strony 80 – 83
Po tej lekcji nic do sprawdzenia nie odsyłasz.

Dzień 3

W zeszycie przedmiotowym
Lekcja 112
Temat: Oś symetrii figury.
Zapoznaj się z materiałem na stronie https://pistacja.tv/film/mat00493-figury-
osiowosymetryczne?playlist=424 oraz z treścią zawartą na stronach 212 – 213.
Zapisz w zeszycie:
- co to jest oś symetrii figury;
- kiedy figura jest osiowosymetryczna;
Rozwiąż zadanie 1 – 3 str. 213 i 10 str. 214. Szczególnie uważnie wykonaj 2, 3, 10. Tego typu 
przykłady będą na sprawdzianie.

Ćwiczenia: 
Zadania 1 – 5 strony 84 – 85 Nic z tych rzeczy nie odsyłasz
Po  tej  lekcji  rozwiązujesz  ćwiczenia  podsumowujące  lekcje  110-112  ,  do  których  link  zostanie
podany w Librusie.

Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia:

https://www.matzoo.pl/klasa8 zakładka Koła i okręgi, symetrie. Stąd tematy związane z lekcjami 
110 – 112

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
Sprawdzone będą ćwiczenia, które wykonasz online po wykonaniu poleceń z lekcji 110 – 112.

Konsultacje dla uczniów  i rodziców

Librus od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 10:30  i 16:00 – 17:00

Elżbieta Janowicz
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