
Klasa V 

Drogi uczniu dostałeś zadania do wykonania w ciągu 8 dni. Wykonuj je w dane 

dni tygodnia nie od razu.  

W zeszycie napisz datę i rozwiąż zadania. Jeśli masz drukarkę możesz sobie 

wydrukować, rościąć na dni i wkleić do zeszytu. 

Miłej pracy. 

Poniedziałek16 III 2020r. 

Zad. 1. Obwód trójkąta jest równy 73cm. Jeden bok ma długość 24cm, a drugi 28cm. Oblicz 

Trzeci bok trójkąta. 

Zad.2. Narysuj odcinki o długościach 5cm, 6cm, 4cm. Skonstruuj z nich trójkąt i oblicz jego 

obwód. 

Zad. 3 Jeden bok trójkąta ma długości  
 

 
cm, drugi jest o  

 

 
cm od niego dłuższy, a trzeci 

jest o 1
 

 
 cm krótszy od drugiego boku. Oblicz obwód tego trójkąta. 

Zad.4. Przerysuj trójkąty do zeszytu i oblicz kąty 

 

Wtorek 17 III 2020r. 

Zad. 1 

Narysuj odcinki o długościach: 4cm, 4cm i 2cm 5mm i skonstruuj z nich trójkąt. Oblicz 

obwód tego trójkąta. 

Zad.2. Narysuj trójkąt równoramienny, którego ramię ma 5cm długości a kąt między 

ramionami jest równy 110 stopni. Oblicz miary katów przy podstawie. 

Zad. 3. 

Podstawa trójkąta równoramiennego jest równa 17dm, a ramiona są od niej krótsze o 3 
 

 
  . 

Oblicz obwód tego trójkąta. 

 

 

 



 

Zad.4. Przerysuj trójkąty do zeszytu i oblicz kąty 

 
 

Środa 18 III 2020r. 

Zad.1  

Skonstruuj trójkąt równoboczny o boku długości 3cm 5mm. Oblicz jego obwód. Narysuj 

kolorem jego osie symetrii. 

Zad.2. 

Obwód trójkąta równobocznego jest równy 102
 

 
cm. Oblicz bok tego trójkąta. 

Zad.3 Przerysuj rysunek i oblicz kąty. 

 
 

 

 

 

 



 

Piątek  20 III 2020r. 

Zad. 1. Narysuj trójkąt równoboczny o boku 6cm i wykreśl jego wysokości. 

Zad. 2 Narysuj trójkąt prostokątnych 6cm i 8cm zmierz trzeci bok trójkąta. Oblicz obwód 

tego trójkąta. Wykreśl wysokości w tym trójkącie. 

Zad. 3. Narysuj dowolny trójkąt rozwartokątny i wykreśl w nim wysokości. 

 

Poniedziałek 23 III 2020r. 

Zad.1. Oblicz obwód trójkąta równobocznego, którego bok ma 16
 

 
dm. 

Zad.2. Jeden kątów wewnętrznych trójkąta równoramiennego ma miarę 42 stopnie. Oblicz 

miary pozostałych kątów tego trójkąta. Rozpatrz dwa przypadki. 

Wtorek 24. III 2020r 

Zeszyt ćwiczeń -  zad.1.str 15. 

Środa 25. III 2020r. 

Sprawdź czy wykonałeś zadania w ćwiczeniu, które były zadane w środę (11.III. 2020r.). 

 

 


