
Witam wszystkich uczniów z klasy 5a, bardzo brakuje mi waszych wszystkich rozmów  

na lekcji, zabawach na przerwach, itp. Było mi bardzo miło jak dziś na „próbnej” lekcji on-

line z Panią Jarzyńską mogłam Was usłyszeć. Zakończyliśmy tygodnie powtórkowe i teraz 

zabieramy się dalej do pracy. Mam nadzieję, że już za w następnym tygodniu będziemy mogli 

skorzystać z Teamsa i mogli wyjaśnić sobie te rzeczy, które będą niejasne. ZAWSZE możecie 

do mnie napisać, postaram się wszystko wyjaśnić. 

PAMIĘTAJ rozłóż sobie pracę na cały tydzień nie musisz robić od razu wszystkiego.  

 
 

Legenda  

Wszystko co będzie pisane kursywą – to moja wypowiedź, należy się z nią tylko zapoznać, 

natomiast pogrubienia – to notatka do zeszytu.  

 

Rozpoczynamy lekcję: 

 
 

Przed zajęciami proszę zapoznać się z filmem, do którego podaję link. 

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

 

 

 

 

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


Temat: Trapezy. 

 

1. Trapez – to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.  

 

Boki trapezu mają swoje nazwy, boki równoległe to podstawy, a pozostałe boki to ramiona. 

Narysujmy sobie trapez w zeszycie.  

 

 
 

Ćw. B str 131 

Wykonaj samodzielnie rysunek. 

Jeśli Ci się nie udało spróbuj zrobić to z moją wskazówkę  

Narysuj odcinek AB długości 6 cm, z punktu A odmierz odcinek 5 cm (prostopadły do odcinak 

AB), a z punktu B odmierz odcinek 7 cm (tak, aby nowe odcinki się nie przecinały), na końcu 

dorysuj brakujący odcinek, tak aby powstał czworokąt. PAMIĘTAJ, że trapez musi posiadać 

co najmniej jedną parę boków równoległych.  

 

Sprawdź efekt swojej Twojej pracy z moim rysunkiem.  

 

 
 

Trapez, którego ramiona mają tę samą długość, nazywamy trapezem równoramiennym.  

 



 
 

Trapez, w którym co najmniej jedno ramię jest prostopadłe do podstawy, nazywamy 

trapezem prostokątnym. 

 

 
 

A teraz przejdźmy do zadań 

Wiem, że wspólnymi siłami damy radę. 

 

Zad.1 str 131 

 

 
 

 

 

Zadanie 5 str 132 

Rozwiązując zadanie pamiętamy o tym, że w treści zadania podano, że jest on 

równoramienny. 

Spróbuj samodzielnie i sprawdź z rozwiązaniem poniżej, 

 



a) a= 7 cm  bo to drugie ramię tego trapezu 

b) b= 6 cm   c= 1 cm  d= 4 cm (bo to drugie ramię trapezu) Dodatkowe wyjaśnienia na 

rysunku 

c) y= 6 cm (bo to drugie ramię) 

   x=7 cm (wyjaśnienie na rysunku) 

 
      

    

 

Zadanie 6 str 132 

Spróbuj narysować samodzielnie i sprawdź z rozwiązaniem poniżej.  

 

 



Super zagadka dla chętnych, rozwiązania proszę (zdjęcia) przesłać na mojego maila.  

Do 03.04.2020 

 

Przejdźmy teraz do zagadnienia dotyczącego kątów w trapezie. Przerysuj rysunek z ćw. A ze 

str 133 i uzupełnij miary brakujących kątów. Wykorzystamy teraz wiadomości dotyczące 

kątów odpowiadających oaz przyległych. Mam nadzieję, że pamiętasz. 

 
 

Zachęcam również do obejrzenia filmiku https://www.youtube.com/watch?v=vNanxUXutNc 

 

Zapisz w zeszycie  

W trapezie suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu jest równa 180°. 

 
 

 

W trapezie równoramiennym, który nie jest równoległobokiem, kąty leżące przy tej 

samej podstawie mają jednakowe miary.  

 

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


 
 

Zadanie 1 str 133 

Spróbuj samodzielnie i sprawdź 

Przerysuj rysunki z zadania do zeszytu.  

 

 
 

 

 

Zadanie 2 str 134 

Wykonaj sobie rysunek pomocniczy 



 
 

 

Zadanie 3 str 134 

Pamiętaj trapezy są równoramienne, czyli kąty leżące przy tej samej podstawie są sobie 

równe.  

Pamiętaj również o tym, że kąty leżące przy jednym ramieniu w sumie dają 180°. 

Przerysuj trapezy do zeszytu.  

 

Rozwiązania poniżej.  



 
Zadanie 4 str 134 

Proszę zastanowić się nad rozwiązaniem można zastosować metodę prób i błędów.  

Zadanie 5 str 134  

W tym zadaniu przypomnij sobie czym są kąty naprzemianległe 

 

Rozwiązanie zadania 4 i 5 str 134 w zdjęciu poniżej  

 



 
 

 

Super zagadka dla chętnych, czekam na rozwiązania przesłane mailem do 03.04.2020  

 

Ostatnim elementem jaki poruszymy w tym tygodniu to podsumowanie czworokątów.  

Proszę do zeszytu przerysować rysunek  

 

 



Zadanie 1 str 135 

Spróbuj samodzielnie, wykorzystaj powyższy rysunek. 

ODP. 2, 4, 5 

 

Zadanie 2 str 135  

Odp. Prostokąt 

 

ZADANIE NA OCENĘ  

ZAD 3 STR 136  

Pracę należy wysłać na maila do 08 kwietnia 2020. Czekam na Wasze prace.  

Zwróć uwagę na cechy charakterystyczne czworokąta. Możesz napisać rymowankę, pracę 

możecie wykonać w Power poincie 

 

Dziękuję za Wam za przebrnięcie przez te geometryczne tematy. 

Gdyby były jakieś pytania proszę pisać  

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i siły.  

 

GRATULUJĘ ZA WYTRWAŁOŚĆ W PRACY  

 

 


