
23.03.2020 
 
Temat: Funkcje trygonometryczne kąta rozwartego.  
 
 

1) Proszę przeczytać z podręcznika str. 183-186 
 od zdania: “Omówimy teraz podstawowe własności funkcji trygonometrycznych.” 
 

2)  Zapisać w zeszycie notatkę:  
Podstawowe własności funkcji trygonometrycznych: 

A)  Twierdzenie: Jedynka trygonometryczna (przepisać ze str. 183) 
B) Wniosek (zależność między tangensem, sinusem i cosinusem - góra str. 184) 
C) Wzory redukcyjne (przeczytać str. 185 i przepisać Twierdzenie - dół strony 184)  

3) Po przeanalizowaniu przykładu 4 str. 185 rozwiązać zad. 9.7- 9.9  
4) Po przeanalizowaniu przykładu 5 str. 185 rozwiązać zad. 9.10 
5) Po przeanalizowaniu przykładu 6 str 186  rozwiązać zad. 9.11 
 

 
 
Zadanie domowe 
str. 188 zad. 1-4 (Prosto do matury) 
Proszę zdjęcie rozwiązania przesłać na adres zs.ken.informatyka@gmail.com 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Przydatne strony do lekcji: 
http://matematyka.pisz.pl/strona/417.html 
Film: 
https://www.youtube.com/watch?v=hSwg-WXNpoU&list=RDCMUCxwq89z7GG6aWh29cUFF81
A&index=2 
 
 
oraz filmy: 
https://www.youtube.com/watch?v=oAXcwemI4b0 
https://www.youtube.com/watch?v=TRNiRkB1llA 
https://www.youtube.com/watch?v=TRNiRkB1llA&list=RDCMUCZDi5aTYgGoi1Snmq-uoDeA&
start_radio=1&t=578 
https://www.youtube.com/watch?v=N-SFtVnHlLc&list=RDCMUCZDi5aTYgGoi1Snmq-uoDeA&
index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=OqcrpZEsfrQ 
 
 

Życzę przyjemnej i owocnej nauki :) 
 

W razie problemów z rozwiązaniem zadań zapraszam do kontaktu za pomocą maila zs.ken.informatyka@gmail.com 
 
Możemy również porozmawiać na czacie Google Hangouts - aplikacja dostępna na dysku Google  
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24.03.2020 
 
Temat: Funkcje trygonometryczne kąta rozwartego.  
 

Przypomnij sobie wiadomości z poprzedniej lekcji (wzory, twierdzenia) 
 

1) Po przeanalizowaniu przykładu 5 str. 185 rozwią zad. 9.10 
2) Po przeanalizowaniu przykładu 6 str 186  rozwiązać zad. 9.11 - 9.13 
 

 
 
Zadanie domowe 
str. 188 zad. 5-7 (Prosto do matury) 
Proszę zdjęcie rozwiązania przesłać na adres zs.ken.informatyka@gmail.com 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przydatne strony do lekcji: 
 
Film: 
https://www.youtube.com/watch?v=UTAiTlbbaOY 
 
 
oraz filmy: 
https://www.youtube.com/watch?v=oAXcwemI4b0 
https://www.youtube.com/watch?v=TRNiRkB1llA 
https://www.youtube.com/watch?v=TRNiRkB1llA&list=RDCMUCZDi5aTYgGoi1Snmq-uoDeA&
start_radio=1&t=578 
https://www.youtube.com/watch?v=N-SFtVnHlLc&list=RDCMUCZDi5aTYgGoi1Snmq-uoDeA&
index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=OqcrpZEsfrQ 
 
 

Życzę przyjemnej i owocnej nauki :) 
 
 
 
 
  

W razie problemów z rozwiązaniem zadań zapraszam do kontaktu za pomocą maila zs.ken.informatyka@gmail.com 
 
Możemy również porozmawiać na czacie Google Hangouts - aplikacja dostępna na dysku Google  
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27.03.2020   
Temat: Geometria na płaszczyźnie - powtórzenie wiadomości 1 
 
 

1. Powtórz wiadomości z rozdziału 2. Figury na płaszczyźnie 
a) Wypisz wszystkie wzory i twierdzenia w zeszycie lub na kartce 
b) Znajdź je w Wybranych wzorach matematycznych i otocz ramką. 
 
3. Rozwiąż zadania ze strony 188-193 (10. Powtórzenie) 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 30.03.2020 
 
Temat: Geometria na płaszczyźnie - powtórzenie wiadomości 2 
 
 

1. Rozwiąż zadania ze strony 194-196 (10. Powtórzenie - cd) 
 

 
2. Zadanie podsumowujące rozdział: 

 
Dla sprawdzenia swoich wiadomości rozwiąż test ze strony: 
 
https://gwo.pl/strony/2412/seo_link:liceum-figury-podobne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Życzę przyjemnej i owocnej nauki :) 
 

W razie problemów z rozwiązaniem zadań zapraszam do kontaktu za pomocą maila zs.ken.informatyka@gmail.com 
 
Możemy również porozmawiać na czacie Google Hangouts - aplikacja dostępna na dysku Google  
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