
 

MATEMATYKA KL.6a, 6b 

 

 

28.04.2020r.(wtorek) 

29.04.2020r. (środa) 

30.04.2020r. (czwartek)

Drogi Uczniu! 

Poniżej temat na bieżący tydzień. W razie pytań pisz na messengerze lub na adres sp19matma@gmail.com 

Pozdrawiam 

Twoja ulubiona pani od matmy       

I. Przypomnij sobie z poprzednich lekcji, jak oblicza się pole powierzchni i objętość prostopadłościanu 

oraz jakie są jednostki pola i objętości. Kto chce, może posiłkować się również informacjami 

z podręcznika (str. 217, 221 – 223). 

II. Zapisz starannie w zeszycie temat lekcji i rozwiązania poniższych zadań. 

 

Lekcja 

Temat: Zastosowanie obliczania objętości i pól powierzchni prostopadłościanu w zadaniach. 

 

Pokój Adasia ma kształt prostopadłościanu, którego podstawą jest prostokąt o wymiarach 3 m × 4 m, 

a wysokość jest równa 2,5 m.  
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Rodzice wyremontowali ten pokój: wytapetowali ściany, pomalowali sufit i położyli panele na podłodze. 
Skorzystaj z powyższych informacji i rozwiąż zadania 1−3. 
 

1. Rodzice Adasia kupili tapetę w cenie 56,50 zł za jedną rolkę. Jedna rolka tapety wystarczy na 

pokrycie 12 𝑚2 powierzchni. Oblicz: 

a) jaką powierzchnię miały wytapetowane ściany. Nie odliczaj otworów okiennych oraz 

drzwi. Zawsze warto mieć trochę tapety w zapasie. 

b) ile rolek tapety kupiono. 

c) ile zapłacono za tapetę. 

2. Panele podłogowe sprzedaje się w paczkach po 1,25𝑚2. Za jedną taką paczkę zapłacono 

49,80zł. Oblicz: 
a) na jakiej powierzchni położono panele. 
b) ile paczek paneli kupiono na podłogę do pokoju Adasia.  
c) ile zapłacono za panele. 

3. Sufit pomalowano dwukrotnie białą farbą. Litr farby kosztuje 7,95zł i wystarcza na jednokrotne 
pomalowanie 8𝑚2 powierzchni. Oblicz: 

a) jaką powierzchnię ma sufit. 
b) ile litrów farby potrzeba na dwukrotne pomalowanie tego sufitu. 
c) ile zapłacono za farbę na pomalowanie sufitu. 

4. Rodzice kupili Adasiowi do pokoju nowe akwarium o wymiarach 40cm x 25 cm x 30cm. Jaką 
pojemność ma to akwarium? Wynik podaj w litrach. 
 

III. Zrób zdjęcie rozwiązań zadań i prześlij do poniedziałku 4.05.2020r. przez messengera do pani 

Doroty Niemiec lub na adres sp19matma@gmail.com 
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