
Klasa 1a  
4 maja 2020 
Temat 1 i 2: Powtórzenie wiadomości o funkcjach. 
 
Opracowanie tematu 
Materiały dostępne na Google Classroom. 
 
Proszę założyć konta gmail na Google (kto jeszcze nie ma) i zapisać się do klasy na aplikacji Classroom. 
Ważne – w ustawieniach swojego konta Google proszę wpisać pełne imię i nazwisko; osoby o danych, 
których nie ma na liście klasy, nie zostaną przyjęte do wirtualnej klasy na Classroom.  
Z Classroom oraz Meet można korzystać również przez smartfon, pobierzcie potrzebne apki. 
Po zalogowaniu na Classroom ze swojego konta Google należy kliknąć +Dołącz do zajęć (w prawym 
górnym rogu) i wpisać kod:  

tcjsxin 
Po zalogowaniu do klasy zapoznajcie się postami na Strumieniu oraz materiałami w zakładce Zadania. 
 
 
 
Klasa 2a 
4 maja 2020 
Temat 1: Długość okręgu i pole koła. 
Opracowanie tematu 
Powtórz definicję okręgu i wzór na długość okręgu, naucz się pojęcia kąta środkowego oraz łuku i wzoru 
na długość łuku, powtórz definicję koła i wzór na pole koła, naucz się definicji wycinka koła oraz odcinka 
koła oraz wzorów na ich pola – podręcznik str.184  
Zapoznaj się z przykładowymi zadaniami na https://pistacja.tv/film/mat00734-dlugosc-luku?playlist=827 
oraz https://pistacja.tv/film/mat00445-pole-wycinka-kola?playlist=827 
 
Klasa 2a 
4 maja 2020 
Temat 2: Wzajemne położenie dwóch okręgów. 
Opracowanie tematu 
Nazwy i warunki wzajemnego położenia okręgów względem siebie - podręcznik str.187 
Zapoznaj się z materiałem: https://pistacja.tv/film/mat00731-wzajemne-polozenie-okregow?playlist=827 
  
Klasa 2a 
5 maja 2020 
Temat: Wzajemne położenie prostej i okręgu. 
Opracowanie tematu 
Nazwy i warunki wzajemnego położenia okręgu i prostej - podręcznik str.189 
Zapoznaj się z przykładem 1/ str.189 
 
Zadania 
1. Promień okręgu ma długość 12cm. Oblicz długość łuku okręgu oraz pole wycinka koła wyznaczonych 

przez kąt środkowy o mierze 150º. 
2. Jak  położone są względem siebie dwa okręgi, jeśli jeden z nich ma środek O(-3, 4) i promień R= 4, a 

drugi ma środek S(1, 0) i promień r = 2? Zapisz obliczenia.  
3. Dany jest okrąg o promieniu 10. Odległość od jego środka do prostej jest równa 8. Oblicz długość 

cięciwy wyznaczonej przez punkty przecięcia tej prostej i okręgu. 
 
CZYTELNE I PODPISANE rozwiązania zadań proszę wysłać mailem, termin 9 maja br. 


