
23.03.2020 
 
 
Temat: Powtórzenie przed maturą - f. liniowa 
 

1) Dla uczniów poprawiających sprawdzian z f. liniowej: 
a) Proszę rozwiązać zadania ze Zbioru zadań „Teraz matura” ze stron 

29 – 32, Rozdział 4 
b) Poprawa sprawdzianu – funkcja liniowa - online, test na Quizizz 

2) Dla pozostałych maturzystów: 
a) Proszę rozwiązać zadania ze Zbioru zadań „Teraz matura” ze stron 

127 – 130, Zestaw 6 
 
 
 

Zajrzyj na stronę: 
 
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty 
 
Przejrzyj zakładki: Komunikaty 

Organizacja 
Informatory - Matematyka 
O EGZAMINIE - w Nowej formule 

 
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty15  - matematyka 
 
  

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty15


 
24.03.2020 
Temat: Powtórzenie przed maturą - zadania maturalne. 
 

1) Proszę rozwiązać zadania ze Zbioru zadań „Teraz matura” ze stron 131 – 
134, Zestaw 7 

2) Sprawdzian – Zestawy 6 i 7 - online, test na Quizizz  
 
 
Zajrzyj na strony: 

 
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty15  - matematyka 
 
obejrzyj film: 
http://www.okekrakow.tv/index.php/matematyka/matematyka3 
 
 
  

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty15
http://www.okekrakow.tv/index.php/matematyka/matematyka3


25.03.2020 
 
Temat: Powtórzenie przed maturą - planimetria . 
 

1) Dla uczniów poprawiających sprawdzian z planimetria: 
b) Proszę rozwiązać zadania ze Zbioru zadań „Teraz matura” ze stron 

69 – 74, Rozdział 10 
c) Poprawa sprawdzianu – planimetria - online, test na Quizizz 

2) Dla pozostałych maturzystów: 
d) Proszę rozwiązać zadania ze Zbioru zadań „Teraz matura” ze stron 

135 – 138, Zestaw 8 
 
 
 
 

Zajrzyj na strony: 
 
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty15  - matematyka 
 
obejrzyj film: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EJiYNFscE9Q 
http://www.okekrakow.tv/index.php/matematyka/matematyka1 
 
  

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty15
https://www.youtube.com/watch?v=EJiYNFscE9Q
http://www.okekrakow.tv/index.php/matematyka/matematyka1


26.03.2020 
 
Temat: Powtórzenie przed maturą - zadania maturalne. 
 

3) Proszę rozwiązać zadania ze Zbioru zadań „Teraz matura” ze stron 139 – 
142, Zestaw 9 

4) Sprawdzian – Zestawy 8 i 9 - online, test na Quizizz  
 
 
Zajrzyj na strony: 

https://www.matemaks.pl/pewniaki-maturalne.html 
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty15  - matematyka 
 
obejrzyj film: 
https://www.youtube.com/watch?v=IgipRuKyTgU&list=RDCMUCxwq89z7G
G6aWh29cUFF81A&index=3 
 
 
 
 
 
  

https://www.matemaks.pl/pewniaki-maturalne.html
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty15
https://www.youtube.com/watch?v=IgipRuKyTgU&list=RDCMUCxwq89z7GG6aWh29cUFF81A&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IgipRuKyTgU&list=RDCMUCxwq89z7GG6aWh29cUFF81A&index=3


 27.03.2020  
Temat: Powtórzenie przed maturą - prawdopodobieństwo i statystyka. 
 

1) Dla uczniów poprawiających sprawdzian z planimetria: 
e) Proszę rozwiązać zadania ze Zbioru zadań „Teraz matura” ze stron 

88 – 94, Rozdział 13 
f) Poprawa sprawdzianu – prawdopodobieństwo i statystyka - online, test 

na Quizizz 
 
 Zadanie: 

Proszę rozwiązać zadania ze Zbioru zadań „Teraz matura” ze stron 
139 – 145, Zestaw 10 - test w poniedziałek 

 
Zajrzyj na strony: 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty15  - matematyka 
 
obejrzyj film: 
https://www.youtube.com/watch?v=380xnfzowtE 
https://www.youtube.com/watch?v=nBT02LuCXEQ 
https://www.youtube.com/watch?v=qsAlYjbYFcM&t=1s 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty15
https://www.youtube.com/watch?v=380xnfzowtE
https://www.youtube.com/watch?v=nBT02LuCXEQ
https://www.youtube.com/watch?v=qsAlYjbYFcM&t=1s

