
KARTA PRACY NR 5   MATEMATYKA    KL.6  

 

STYCZEŃ              POLA WIELOKĄTÓW 

 

L.p. Tematyka Wiedza i umiejętności 

 

STR. 

1. 

POLE PROSTOKĄTA 

• znam jednostki miary pola i zasadę zamiany jednostek pola 

• znam wzory na obliczanie pola prostokąta  kwadratu 

• potrafię obliczyć pole prostokąta i kwadratu  

• umiem obliczyć pole kwadratu o danym obwodzie i 

odwrotnie  

• wiem, jak obliczyć bok prostokąta, znając jego pole i 

długość drugiego boku  

• umiem narysować prostokąt o danym polu  

• potrafię rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem 

prostokąta 

124-128 

2. 

 POLE 

RÓWNOLEGŁOBOKU 

i ROMBU 

• znam wzory na obliczanie pola równoległoboku i rombu  

• potrafię obliczyć pole równoległoboku i rombu o danej 

wysokości i podstawie  

• umiem obliczyć pole rombu o danych przekątnych 

• potrafię narysować równoległobok o danym polu  

• wiem, jak obliczyć długość podstawy równoległoboku, 

znając jego pole i wysokość opuszczoną na tę podstawę 

• umiem obliczyć wysokość równoległoboku, znając jego 

pole i długość podstawy, na którą opuszczona jest ta 

wysokość 

• potrafię rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem 

równoległoboku i rombu  

• wiem, jak obliczyć długość przekątnej rombu, znając jego 

pole i długość drugiej przekątnej 

129-130 

3. 

POLE TRÓJKĄTA 

• znam wzór na obliczanie pola trójkąta  

• potrafię obliczyć pole trójkąta o danej wysokości i 

podstawie  

• umiem obliczyć wysokości trójkąta, znając długość 

podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość i pole 

trójkąta  

• wiem, jak rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem 

trójkąta  

• umiem podzielić trójkąt na części o równych polach  

131-132 

4. 

POLE TRAPEZU 

• znam wzór na obliczanie pola trapezu  

• umiem obliczyć pole trapezu, mając dane długości 

podstaw i wysokość  

• potrafię rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem 

trapezu  

• umiem dzielić trapez na części o równych polach  

133-134 

 

Źródło: podręcznik Matematyka 6 z plusem, wyd. GWO, str. 124-134 

 

Zadania treningowe do sprawdzianu:  str. 135 

 

Po zakończeniu tej kart pracy planowany jest sprawdzian z jej zakresu.  


