
Poniedziałek, 11.05.2020r 

 

Temat: Pierwiastki - wprowadzenie. 

Cele lekcji: 

Uczeń: 

- oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub 

sześcianami liczb wymiernych; 

- szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego 

zawierającego pierwiastki; 

- porównuje wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki z daną liczbą wymierną oraz znajduje 

liczby wymierne większe lub mniejsze od takiej wartości…. 

Dzisiejszą lekcję rozpoczynamy od filmu: 

https://youtu.be/b8T0hgKe4fY 

Notatka do zeszytu: 

 

 

https://youtu.be/b8T0hgKe4fY


Zadania do samodzielnego wykonania: 

Podręcznik Zad. 1 str. 248 

Następnie oglądamy film: 

https://youtu.be/xJboguV5xBs 

https://youtu.be/SQORIXBBMkk 

Notatka do zeszytu: 

 

 

Zadania do samodzielnego wykonania: 

Podręcznik Zad. 2 str. 248 

                   Zad. 5 str. 248 

Zeszyt ćwiczeń Ćw. 1,2 str. 103 

 

 

 

https://youtu.be/xJboguV5xBs
https://youtu.be/SQORIXBBMkk


 

Wtorek, 12.05.2020r 

 

Temat: Pierwiastki - wprowadzenie. 

Cele lekcji: 

Uczeń: 

- oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub 

sześcianami liczb wymiernych; 

- szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego 

zawierającego pierwiastki; 

- porównuje wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki z daną liczbą wymierną oraz znajduje 

liczby wymierne większe lub mniejsze od takiej wartości…. 

Notatka do zeszytu: 

 

Zadania do samodzielnego wykonania: 

Podręcznik Zad. 7,8 str. 248 

Zeszyt ćwiczeń Ćw. 6 str. 104 

 

 

 

Środa, 13.05.2020r 

 

Temat: Pierwiastki - zadania. 

Cele lekcji: 

Uczeń: 

- oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub 

sześcianami liczb wymiernych; 



- szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego 

zawierającego pierwiastki; 

- porównuje wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki z daną liczbą wymierną oraz znajduje 

liczby wymierne większe lub mniejsze od takiej wartości…. 

Proszę obejrzeć film: 

https://youtu.be/2Wwa2lYC7P4 

Notatka do zeszytu:  

 

Zadania do samodzielnego wykonania: 

Zeszyt ćwiczeń:  Ćw.7 str. 104 

Podręcznik: Zad. 9, 11, 12 str. 249 

 

Czwartek, 14.05.2020r 

 

Temat: Pierwiastki - zadania. 

Cele lekcji: 

Uczeń: 

- oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub 

sześcianami liczb wymiernych; 

https://youtu.be/2Wwa2lYC7P4


- szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego 

zawierającego pierwiastki; 

- porównuje wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki z daną liczbą wymierną oraz znajduje 

liczby wymierne większe lub mniejsze od takiej wartości…. 

Zadania do samodzielnego wykonania: 

Zeszyt ćwiczeń:  Ćw.9,10 str. 104 

Podręcznik: Zad. 13,14,21,23 str. 249 

 


