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STYCZEŃ – LUTY  
FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE 

 

Lp. tematyka Wymagania Strony w 
podręczniku 

Data spr. 
wiadomo

ści 

1 Proste prostopadłe i 
proste równoległe. 

Rozpoznaję i nazywam figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek. 
Rozpoznaję oraz rysuję proste i odcinki prostopadłe oraz równoległe. 
Mierzę odcinek z dokładnością do 1 mm. Znajduję odległość punktu 
od prostej.  

str. 104 – 106  

2 Kąty. Mierzenie 
kątów. 

Wskazuję w dowolnym kącie ramiona i wierzchołek. Rozpoznaję kąt 
prosty, ostry i rozwarty. Mierzę z dokładnością do 1 stopnia kąty 
mniejsze niż 180 stopni.  Rysują kąty mniejsze niż 180 stopni. 
Porównuję kąty. 

str. 107 – 112  

3 
Kąty przyległe, 

wierzchołkowe. Kąty 
utworzone przez trzy 

proste. 

Rozpoznaję kąty wierzchołkowe i przyległe oraz korzystam z ich 
własności. str. 113 – 115   

4 Wielokąty.  Rozpoznaję i nazywam kwadrat, prostokąt. Obliczam obwód 
wielokąta o danych długościach boków. str. 116 – 117  

5 Rodzaje trójkątów. 

Rozpoznaję i nazywam trójkąty ostrokątne, prostokątne, 
rozwartokątne, równoboczne i równoramienne. W trójkącie 
równoramiennym wyznaczam, przy danym obwodzie i długości 
jednego boku, długości pozostałych boków. 

str. 118 – 120  

6 
Konstruowanie 

trójkąta o danych 
bokach. 

Konstruuję trójkąt o danych trzech bokach i ustalam możliwość 
zbudowania trójkąta na podstawie nierówności trójkąta. str. 121 – 122  

7 Miary kątów w 
trójkątach. 

Rozpoznaję kąty wierzchołkowe i przyległe oraz korzystam z ich 
własności. Stosuję twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych 
trójkąta. W trójkącie równoramiennym wyznaczam przy danym kącie 
miary pozostałych katów. Obliczam miary kątów, stosując przy tym 
poznane własności kątów i wielokątów. 

str. 123 – 124  

8 

Prostokąty 
i kwadraty. 

Równoległoboki i 
romby. Miary kątów 
w równoległobokach 

Rozpoznaję i rysuję proste oraz odcinki proste i równoległe. 
Rozpoznaje i nazywam kwadrat, prostokąt, równoległobok, romb. 
Znam najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, 
równoległoboku, rombu. Potrafię obliczać obwody. Obliczam miary 
kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów. 

str. 125 – 130  

9 Trapezy. Miary kątów 
w trapezach. 

Rozpoznaję rysuję trapez. Znam najważniejsze własności trapezu. 
Potrafię obliczyć obwód. Potrafię obliczyć miary kątów w trapezie. str. 131 – 134  

10 Czworokąty – 
podsumowanie. 

Rozpoznaje i nazywam kwadrat, prostokąt, równoległobok, romb, 
trapez. Znam najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, 
równoległoboku, rombu, trapezu. 

str. 135 – 136  

11 Figury przystające. 

Rozpoznaję i nazywam trójkąty ostrokątne, prostokątne, 
rozwartokątne, równoboczne i równoramienne. Stosuję twierdzenie o 
sumie kątów wewnętrznych trójkąta. Znam najważniejsze własności 
kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu. Rozpoznaję 
figury osiowosymetryczne i wskazuję ich osie symetrii. 

str. 137 – 138  

 
 
Po zakończeniu tej karty pracy przewidziany jest sprawdzian. 
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