
Witam Wszystkich serdecznie 

 Za nami pewne nowe doświadczenia związane ze sprawdzaniem prac domowych, 

otrzymywaniem ocen i  sprawdzaniem obecności na naszych zajęciach. W tym tygodniu bez 

zmian. Podaję Wam tematy na cały tydzień. Każdy z Was sam zdecyduje, jak będzie 

pracował, jak pozwala mu sprzęt, chęci i jeszcze parę innych argumentów ....... Ale, proszę 

pamiętajcie, w Naszej tradycji niespodzianki są zawsze mile widziane, więc ich w tym 

tygodniu nie może zabraknąć. 

Proszę przepisywać do zeszytów zgodnie z poniższym wykazem. 

1. Temat: Działania na pierwiastkach. ( 30.03.2020 r.) 

- Proszę przeczytać z Podręcznika str. 252. 

Przepisujemy do zeszytu: 

- Pierwiastek z iloczynu jest równy iloczynowi pierwiastków. 

 

 

Przykłady: 

    

    

 



 

- Pierwiastek z ilorazu jest równy ilorazowi pierwiastków. 

 

 

Proszę o wykonanie zadań 1,2,3,4 str. 253 (Podręcznik) 

Przepisujemy do zeszytu: 

- Mnożenie lub dzielenie wyrażeń zawierających pierwiastki 

  

  

"Łączymy " liczby z liczbami i pierwiastki z pierwiastkami. 



 

Do rozwiązania w zeszycie: 

Zadanie 5 str. 253 Podręcznik 

Praca domowa 

Zadania 1, 2, 3, 4, 5 str. 106 -107 Zeszyt ćwiczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Temat: Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka.  ( 31.03.2020 r.) 

- Proszę przeczytać z Podręcznika str.253 Przykład  

Przepisujemy do zeszytu: 

Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka oparte jest głównie na znajomości rozkładu 

liczby podpierwiastkowej na iloczyn liczb pierwszych. 

Liczby pierwsze to liczby posiadające dwa różne dzielniki, liczbę "jeden" i "samą siebie".  

Przykłady liczb pierwszych: 2,3,5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, itd. 

 

I sposób 

 

 

II sposób  

 

 

 

 

 

 

 



Przykłady do przepisania do zeszytu: 

 

 

 Wybór sposobu należy do Was, ale przy większych liczbach podpierwiastkowych, bez 

rozkładu na czynniki pierwsze nie dacie sobie rady. 

Zadanie 6, 7, 8 Podręcznik str. 254 

Proszę przepisać do zeszytu: 

- wyłączenie czynnika przed znak pierwiastka i redukcja wyrazów podobnych 

 

 

Zadanie 9 str. 254 Podręcznik 

Praca domowa 

Zadanie 6, 7 str. 107 ;  zadanie 9 str. 108  - Zeszyt ćwiczeń 

 

 

 



 3. Temat: Włączanie czynnika pod znak pierwiastka.  ( 01.04.2020 r.) 

1. Proszę przepisać do zeszytu: 

Przykład : 53  

I sposób 

 Liczbę „3” stojącą przed znakiem pierwiastka wpisujemy pod znak pierwiastka 

podnosząc ją jednocześnie do potęgi „2”, gdzie potęga „2” jest stopniem pierwiastka. 

Następnie mnożymy jeszcze wyrażenie przez liczbę, która stała pod pierwiastkiem, czyli 

mnożymy przez „5”. 

Podsumujmy: 

45595353 2 ===  

II sposób 

 Liczbę „3” stojącą przed pierwiastkiem zamieniasz na pierwiastek: 93 = . Dalej 

wykonujemy mnożenie pierwiastków tego samego stopnia, czyli zapisujemy iloczyn pod wspólną 

kreską jednego pierwiastka. 

3 4559595 ===  

Przykłady do przepisania do zeszytu: 

I sposób       II sposób 

   

Zadanie 13, 16  str. 255 -  Podręcznik 

Praca domowa   Zadanie 8 str. 108 - Zeszyt ćwiczeń 



4. Temat: Powtórzenie wiadomości z potęgowania. (02.04.2020 r.) 

1. Dzień 2 kwietnia to czwartek, czyli dzień w którym mamy spotkania na Messenger. 

Dlatego zapowiadam - będzie kartkówka z potęgowania. 

2. Z podręcznika ze stron 258 -259 , Zadania uzupełniające, proszę o wykonanie zadań 1,  3, 

8, 10, 12, 18. Te zadania rozwiązujecie  w zeszytach. W piątek otrzymacie informację kto, 

które zadnie wysyła do mnie.  

Ważne! 

 Na kartkówkę i zadania powtórzeniowe tym razem już będzie podany określony czas.  

Większość z Was zawsze wywiązuje się z poleceń i terminów, ale niestety niektórzy 

w dalszym ciągu tkwią w szkolnej tradycji. .....  

 

5. Temat: Powtórzenie wiadomości - Potęgi i pierwiastki. (03.04.2020 r.) 

1. Proszę o wykonanie w zeszycie : 

- Zadanie 2 str. 258;  

- Zadanie 9 str. 259; 

- Zadanie 20, 21 str. 259 

- Zadanie 32 str. 261 

- Zadanie 42 str. 261 

- Zadanie 48 str.262 

Wskazane zadania możecie rozwiązywać samodzielnie lub w z moją pomocą w piątek. 

Zgodnie z planem lekcji możecie się ze mną kontaktować. Macie na to kilka możliwości. 

Powodzenia  

Ważne: w poniedziałek - 06.04.2020 r. - Sprawdzian  

 

 Pozdrawiam Was serdecznie , nauczyciel matematyki 

 

 

 


