
Zdalne nauczanie – matematyka kl. VII od 07.04.2021 do 07.05.2021 

 

Temat 1-2: Przekształcanie wzorów. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-  metodę równań równoważnych. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

-  przekształcać proste wzory, wyznaczać z prostego wzoru określoną wielkość. 

Temat 3: Równania – powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 

Temat 4: Równania – sprawdzian wiadomości i jego omówienie. 

Omówienie i poprawa sprawdzianu – informacja zwrotna. 

 

Temat 5-6: Potęga o wykładniku naturalnym. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-  pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

-  obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym, zapisać liczbę w postaci potęgi, rozwiązywać zadania 

związane z potęgami. 

 

Temat 7-8: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-  wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

-  mnożyć i dzielić potęgi o tych samych podstawach, rozwiązywać zadania związane z potęgami. 

 

Temat 9: Potęgowanie potęgi. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-  wzór na potęgowanie potęgi . 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

-  umie stosować potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń. 

 

 

 



Temat 10: Potęgowanie iloczynu i ilorazu. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-  wzór na potęgowanie iloczynu i ilorazu. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

-  umie stosować potęgowanie iloczynu i ilorazu w zadaniach.  

 

Temat 11-12: Działania na potęgach. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-  wzory dotyczące potęgowania. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

-  doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci, stosując działania na potęgach. 

 

Temat 13-14: Notacja wykładnicza. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-  zna pojęcie notacji wykładniczej, zna pojęcie potęgi liczby 10 o wykładniku całkowitym ujemnym. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

-  zapisać dużą liczbę w notacji wykładniczej, zapisać bardzo małą liczbę w notacji wykładniczej, 

wykorzystując potęgi liczby 10 o ujemnych wykładnikach. 

 

Temat 15-16: Pierwiastki. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-  pojęcia pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej oraz pierwiastka III stopnia z 

dowolnej liczby. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

-  obliczać pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej oraz pierwiastek III stopnia z 

dowolnej liczby, umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych. 

 

 

 

 

 

 

 


