
Nauka zdalna (15.06-19.06.2020) 

Matematyka klasa VIII 

Temat: Powtórka koła i okręgi 

Koło -  zbiór wszystkich punktów na płaszczyźnie, których odległość od ustalonego punktu (zwanego 

środkiem koła), jest mniejsza lub równa zadanej odległości (zwanej promieniem koła). 

Okrąg -  zbiór wszystkich punktów na płaszczyźnie, których odległość od ustalonego punktu (zwanego 

środkiem okręgu), jest równa zadanej odległości (zwanej promieniem okręgu). 

Mówiąc prościej - okrąg to brzeg koła. 

Z okręgiem związane są następujące pojęcia: 

 cięciwa - to odcinek łączący dwa punkty leżące na okręgu, 
 średnica - to cięciwa przechodząca przez środek okręgu, 
 styczna - to prosta mająca z okręgiem dokładnie jeden punkt wspólny. 

 

 

 

Obwód koła (czyli długość okręgu) możemy obliczyć ze wzoru: 
O=2πr 

gdzie r - to promień koła. 

Pole koła możemy obliczyć ze wzoru: 
P=πr2 

gdzie r - to promień koła. 

https://www.youtube.com/watch?v=TmSEzXEv770 

 W rozpadlinie skalnej powstało jeziorko, którego powierzchnia ma kształt koła o średnicy 20 
m. Oblicz pole powierzchni tego koła. Podaj dokładny wynik. 

https://www.youtube.com/watch?v=TmSEzXEv770


 Na miejscu dawnego skrzyżowania postanowiono wybudować rondo, którego wymiary (w 
metrach) podane są na rysunku. Oblicz, na jakiej powierzchni trzeba wylać asfalt (obszar 
zacieniowany na rysunku).W swoich obliczeniach za π podstaw 22/7. 

 

 

 

 

 

Temat: Ile jest możliwości. Rachunek prawdopodobieństwa( 3 godziny) 

https://www.youtube.com/watch?v=of3TU3xXOoo 

Rachunek prawdopodobieństwa pomaga obliczyć szansę zaistnienia pewnego 

określonego zdarzenia. 

 Jaka jest szansa, że dzisiaj jest niedziela? 

Rozwiązanie: 
Mamy 7 możliwości (bo jest 7 dni tygodnia). 

Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dzisiaj jest niedziela, wynosi: 1/7 

 

 

Żeby obliczyć szansę dowolnego zdarzenia (nazwijmy go literką A), musimy określić liczbę zdarzeń 
sprzyjających oraz liczbę wszystkich możliwych zdarzeń (do tego celu stosujemy kombinatorykę). 
Następnie do obliczenia prawdopodobieństwa korzystamy z jednego wzoru: 

P(A)=|A|/|Ω| 

gdzie: 
|A| - to liczba zdarzeń sprzyjających (moc zbioru |A|) 
|Ω| - to liczba wszystkich możliwych zdarzeń (moc zbioru |Ω|) 

Pojęcia stosowane w rachunku prawdopodobieństwa: 

 Doświadczenie losowe - czynność którą wykonujemy, np.: rzut kostką, wybór dnia tygodnia. 
 Zdarzenie elementarne - zdarzenie (tylko jedno!) jakie może wydarzyć się w doświadczeniu 

losowym, np.: wypadło 5 oczek, wybrano środę. 
 Zdarzenie losowe - zbiór jednego lub kilku zdarzeń elementarnych, np.: wypadła parzysta liczba 

oczek (2, 4, lub 6), wybrano dzień powszedni. 
 Moc zbioru - liczba elementów danego zbioru, np.: |{2,4,6}|=3, |{dni powszednie}|=5. 

Stosowane oznaczenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=of3TU3xXOoo


 Ω - zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych doświadczenia losowego, np.: dla rzutu 
kostką Ω={1,2,3,4,5,6}. 

 A - zdarzenie losowe (podzbiór Ω), np.: jeżeli A to zdarzenie polegające na tym, że wypadła 
parzysta liczba oczek, to: A={2,4,6}. 

Rozwiąż zadania ze strony : https://www.matemaks.pl/zadania-z-klasycznego-rachunku-

prawdopodobienstwa.html 
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