
Karta pracy na ocenę…odsyłamy do 23 maja: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniedziałek, 18.05.2020r 

 

Temat: Działania na pierwiastkach. 

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; 

- oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłącza liczbę przed znak pierwiastka i włącza liczbę pod znak 

pierwiastka; 

- mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia. 

Dzisiejszą lekcję rozpoczynamy od filmu: 

https://youtu.be/3TSdv4F-4yw 

Notatka do zeszytu: 

 

Przykłady do zeszytu: 

 

https://youtu.be/3TSdv4F-4yw


 

 

Zadania do samodzielnego wykonania: 

 

 



Wtorek, 19.05.2020r 

 

Temat: Działania na pierwiastkach. 

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; 

- oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłącza liczbę przed znak pierwiastka i włącza liczbę pod znak 

pierwiastka; 

- mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia. 

Zaczynamy od oglądania filmu: 

https://youtu.be/uyWeW58Y_Jc 

 

Notatka do zeszytu: 

 

 

 

Zadania do samodzielnego wykonania: 

Zeszyt ćwiczeń Ćw. 6,7 str. 107 

                         Ćw. 8 str. 108 

 

https://youtu.be/uyWeW58Y_Jc


Środa, 20.05.2020r 

 

Temat: Działania na pierwiastkach. 

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; 

- oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłącza liczbę przed znak pierwiastka i włącza liczbę pod znak 

pierwiastka; 

- mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia. 

 

Zadania do wykonania: 

 



 

Czwartek, 21.05.2020r 

 

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; 

- oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłącza liczbę przed znak pierwiastka i włącza liczbę pod znak 

pierwiastka; 

- mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia. 

Zadania do samodzielnego wykonania: 



 


