
Matematyka, klasa VII

Poniedziałek – 04.05.2020

Temat: Rozwiązywanie rożnych zadań z zastosowaniem notacji wykładniczej.

• Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina: 10:00)

-  Dodawanie,  odejmowanie,  mnożenie  i  dzielenie  liczb  zapisanych  w  notacji

wykładniczej, podręcznik str. 239, zad. 6 oraz  str. 243, zad. 9

- rozwiązywanie zadań tekstowych, podręcznik str. 239, zad.7  oraz str. 243, zad. 8

• Materiały z lekcji dostępne będą również w zakładce pliki w aplikacji MS Teams

• Praca samodzielna dla chętnych, ćwiczenia str. 57 – 58. Chętne osoby mogą wysłać

rozwiązanie – będzie dodatkowa ocena (na zadania czekam do środy 06.05.2020).

• Dla utrwalenia obejrzyj webinar:

• https://pistacja.tv/film/mat00821-notacja-wykladnicza-zadania-tekstowe?  

playlist=522 

Zapowiadam sprawdzian online z działu „Potęgi i pierwiastki” – czwartek 14.05.2020

godzina 10.00 – szczegóły na lekcji online.

https://pistacja.tv/film/mat00821-notacja-wykladnicza-zadania-tekstowe?playlist=522
https://pistacja.tv/film/mat00821-notacja-wykladnicza-zadania-tekstowe?playlist=522


Wtorek – 05.05.2020

Temat: Pierwiastki .

Notatka do zeszytu:

• Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina: 10:00)

- Wspólne analizowanie wybranych przykładów z podręcznika GWO 

- podręcznik, str. 248 zad 1 i 2

• Praca samodzielna – podręcznik, str. 261 zad. 32 i 33

• Materiały z lekcji dostępne będą również w zakładce pliki w aplikacji MS Teams



Środa – 06.05.2020

Temat: Pierwiastki stopnia II i III - uzupełnienie.

Notatka do zeszytu:

• Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina: 10:00)

- Rozwiązywanie zadań z podręcznika, str. 249, zad. 9 oraz str. 250, zad. 17, 18, 19,

20 – wybrane przykłady

• Praca samodzielna - zeszyt ćwiczeń, str 57 – ćwiczenie: 1, 2, 4, 5

• Materiały z lekcji dostępne będą również w zakładce pliki w aplikacji MS Teams

• Dla utrwalenia obejrzyj webinaria:
https://pistacja.tv/film/mat00317-pierwiastek-kwadratowy-wprowadzenie?
playlist=253 
https://pistacja.tv/film/mat00323-pierwiastek-kwadratowy-przyklady?playlist=253 
https://pistacja.tv/film/mat00319-pierwiastek-szescienny-wprowadzenie?playlist=623

https://pistacja.tv/film/mat00319-pierwiastek-szescienny-wprowadzenie?playlist=623
https://pistacja.tv/film/mat00323-pierwiastek-kwadratowy-przyklady?playlist=253
https://pistacja.tv/film/mat00317-pierwiastek-kwadratowy-wprowadzenie?playlist=253
https://pistacja.tv/film/mat00317-pierwiastek-kwadratowy-wprowadzenie?playlist=253


Czwartek – 07.05.2020

Temat:  Obliczanie  wartości  wyrażeń  arytmetycznych  zawierających  działania  na

pierwiastkach.

• Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina: 10:00)

- Wspólne analizowanie wybranych przykładów z podręcznika GWO: 

- podręcznik, str. 248, zad. 7

- podręcznik, str. 249, zad. 13, 14, 15 – wybrane przykłady

- podręcznik, str. 250, zad. 16, 21, 22

• Praca samodzielna – podręcznik, str. 262, zad 43 i 44

• Materiały z lekcji dostępne będą również w zakładce pliki w aplikacji MS Teams

• Dla utrwalenia obejrzyj webinaria:
https://pistacja.tv/film/mat00313-czym-jest-potega-o-wykladniku-ujemnym?
playlist=522 
https://pistacja.tv/film/mat00314-zapisywanie-malych-liczb-w-notacji-wykladniczej?
playlist=522 

Prześlij zadanie domowe na adres mc.zabrnie@gmail.com.
Staraj  się  pracować  samodzielnie  –  zadania  prześlij  w  czwartek  30.04.2020.  W tytule
e - maila lub w treści wiadomości pamiętaj aby podać swoje imię i nazwisko.

mailto:mc.zabrnie@gmail.com
https://pistacja.tv/film/mat00314-zapisywanie-malych-liczb-w-notacji-wykladniczej?playlist=522
https://pistacja.tv/film/mat00314-zapisywanie-malych-liczb-w-notacji-wykladniczej?playlist=522
https://pistacja.tv/film/mat00313-czym-jest-potega-o-wykladniku-ujemnym?playlist=522
https://pistacja.tv/film/mat00313-czym-jest-potega-o-wykladniku-ujemnym?playlist=522

