
Matematyka, klasa VII

Poniedziałek – 11.05.2020

Temat: Działania na pierwiastkach - wprowadzanie.

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

-  rozkład  liczby na  czynniki  pierwsze – obliczanie  pierwiastków z dużych liczb,

podręcznik, str. 253, zad. 2

- wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka – str. 254, zad. 7, 10 i 11

- włączanie czynnika pod znak pierwiastka – str. 255, zad. 13 i 14

• Materiały z lekcji będą zamieszczone w zakładce pliki w aplikacji MS Teams

• Praca samodzielna – podręcznik, str. 262, zad. 50

Dla utrwalenia działań na pierwiastkach obejrzyj wideo-lekcje:

• Pierwiastek kwadratowy

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/

pierwiastki/plmat060-pierwiastek-kwadratowy 

• Pierwiastek sześcienny

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/

pierwiastki/plmat061-pierwiastek-szescienny 

• Dodawanie i odejmowanie pierwiastków:

https://pistacja.tv/film/mat00326-dodawanie-i-odejmowanie-pierwiastkow?

playlist=517 
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Wtorek – 12.05.2020

Temat: Działania na pierwiastkach - ćwiczenia.

Notatka do zeszytu:

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

- Wspólne analizowanie wybranych przykładów z podręcznika GWO 

- podręcznik, str. 253 zad 5 i 8 – mnożenie i dzielenie pierwiastków;

- podręcznik, str. 254, zad. 9 – dodawanie i odejmowanie pierwiastków;

- podręcznik, str. 255, zad. 16 – zadania różne

• Praca  samodzielna  (dla  chętnych)  –  podręcznik,  str.  262  zad.  48  i  53  –  chętni

uczniowie  mogą  rozwiązania  zadań  odesłać  we  wtorek,  tj.  12.05.2020  na  adres

e - mail: mc.zabrnie@gmail.com

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

mailto:mc.zabrnie@gmail.com


Środa – 13.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości o potęgach i pierwiastkach.

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

- Wspólne rozwiązywanie karty pracy – zadania powtórzeniowe

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

Czwartek – 14.05.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości online z działu „Potęgi i pierwiastki.

• O  godzinie  10:00  zostanie  udostępniony  plik  ze  sprawdzianem  (na  grupie

messenger). Masz do wyboru jedną z dwóch grup: A – od poziomu koniecznego do

poziomy  wykraczającego  (maksymalna  ocena,  to  6)  oraz  B  –  od  poziomu

koniecznego do podstawowego (maksymalna ocena,  to  3).  sam decydujesz,  którą

grupę wybierasz. Jeśli masz taką możliwość, sprawdzian możesz wydrukować. Jeżeli

nie, to w zeszycie zapisuj swoje rozwiązania – nie przepisuj treści zadań.

• Najpóźniej  o  godzinie  11:00  prześlij  zdjęcia  z  rozwiązaniami  na  adres

mc.zabrnie@gmail.com.  (W razie  kłopotów  z  pocztą  możesz  swoje  rozwiązania

przesłać na messengera).

• Pracuj samodzielnie, uważnie czytaj treści zadań, zapisuj wszystkie obliczenia. Pisz

czytelnie i starannie.

Powodzenia :-)
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