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STR. 

1. 

ROZPOZNAWANIE 
FIGUR 

PRZESTRZENNYCH 

• znam pojęcia: graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kula  

• rozróżniam i opisuję pojęcia charakteryzujące graniastosłup, 
ostrosłup, walec, stożek, kulę  

• potrafię wskazać graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, 
kulę wśród innych brył  

• umiem wskazać na modelach wielkości charakteryzujące 
bryłę  

• wiem, jak określić rodzaj bryły na podstawie jej rzutu  

• umiem rozwiązać zadanie tekstowe nawiązujące do 
elementów budowy danej bryły  

• potrafię określić cechy bryły powstałej ze sklejenia kilku 
znanych brył  

212-217 

2. 

PROSTOPADŁOŚCIANY i 

SZEŚCIANY 

• posiadam podstawowe wiadomości na temat 
prostopadłościanu i sześcianu  

• znam wzór na obliczanie pola powierzchni 
prostopadłościanu i sześcianu  

• potrafię wskazać w prostopadłościanie ściany i krawędzie 
prostopadłe lub równoległe do danej oraz w 
prostopadłościanie krawędzie o jednakowej długości  

• umiem obliczyć sumę krawędzi prostopadłościanu i 
sześcianu  

• potrafię wskazać na rysunku oraz kreślić siatkę sześcianu i 
prostopadłościanu  

• umiem obliczyć pole powierzchni sześcianu i 
prostopadłościanu 

• wiem, jak rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące długości 
krawędzi oraz pola powierzchni prostopadłościanu i 
sześcianu  

218-221 

3. 

GRANIASTOSŁUPY 

PROSTE 

• potrafię wskazać cechy charakteryzujące graniastosłup 
prosty  

• znam nazwy graniastosłupów prostych w zależności od 
podstawy  

• znam wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa 
prostego  

• umiem wskazać graniastosłup prosty wśród innych brył 

• wiem, jak wygląda siatka graniastosłupa prostego, umiem ją 
wskazać i kreślić 

• znam sposób obliczania pola powierzchni graniastosłupa 
prostego i umiem obliczyć to pole 

• potrafię określić liczbę ścian, wierzchołków, krawędzi 
danego graniastosłupa  

• umiem wskazać w graniastosłupie ściany i krawędzie 
prostopadłe lub równoległe oraz krawędzie o jednakowej 
długości 

 

222-225 



4. 

OBJĘTOŚĆ 
GRANIASTOSŁUPA 

• rozumiem pojęcie objętości figury  

• znam jednostki objętości i zależności pomiędzy 
jednostkami 

• potrafię zamienić jednostki objętości 

• znam wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i 
sześcianu oraz innego graniastosłupa prostego   

• potrafię podać objętość bryły na podstawie liczby 
sześcianów jednostkowych 

• umiem obliczyć objętość sześcianu o danej krawędzi oraz 
objętość prostopadłościanu o danych krawędziach  

• wiem, jak obliczyć objętość graniastosłupa prostego, 
którego dane są: pole podstawy i wysokość lub elementy 
podstawy i wysokość  

• umiem wyrażać w różnych jednostkach tę samą objętość  

• potrafię rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością 
graniastosłupa  

226-230 

5. 

OSTROSŁUPY 

• znam pojęcie ostrosłupa  i wiem, co to jest czworościan 
foremny  

• umiem wskazać ostrosłup wśród innych brył 

• potrafię podać nazwy ostrosłupów w zależności od 
podstawy  

• znam cechy budowy ostrosłupa  

• wiem, jak wygląda siatka ostrosłupa 

• znam wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa i 
umiem obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa 

• potrafię określić liczbę poszczególnych ścian, 
wierzchołków, krawędzi ostrosłupa  

• umiem obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa  

• potrafię rysować rzut równoległy ostrosłupa  

• umiem rozwiązać zadanie tekstowe związane z 
ostrosłupem  

231-235 

 
 
Źródło: podręcznik Matematyka 6 z plusem, wyd. GWO, str. 211 - 235 
 
Zadania treningowe do sprawdzianu:  str. 236 - 237 
 
Po zakończeniu tej kart pracy planowany jest sprawdzian z jej zakresu.  
 


