
Klasy 4 

Klasa 4ż, 4wr - uczeń w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych ma 
obowiązek uzupełnić oraz utrwalić swoje wiadomości z I i II semestru                      

i rozwijać kompetencje mat.  
Klasy IV ćwiczą rozwiązywanie arkuszy maturalnych, które znajdziecie na 
stronach tj.: 

▪ CKE,  
▪ https://zdajmyrazem.pl/  
▪ http://matematyka.pisz.pl/strona/3548.html 

▪ https://szaloneliczby.pl/matura/.  
 

Uczeń powinien rozwiązać  arkusze maturalne: min. 1 arkusz dla klasy 4ż,               
a dla 4wr min. 2 arkusze na tydzień plus każda klasa po 3 przykłady swoje 

do każdego zadania, które zostało przez Was rozwiązane niepoprawnie lub                
po 1 przykładzie do zadań poprawnie rozwiązanych, w których możecie 

zmienić liczby tak jak to robiliśmy na lekcjach. Pamiętajcie, aby 
samodzielnie rozwiązywać arkusze, a dopiero po ich rozwiązania sprowadzić  
rozwiązania i dokonać samooceny: punktowo oraz procentowo i zapisać 

swoje wyniki.   
Przerobiliśmy podstawę programową kilka miesięcy temu, natomiast arkusze 

maturalne rozwiązujemy od stycznia: 4wr od dn. 16.01.2020 r, a 4ż                         
od dn. 22.01.2020 r. Realizujemy jedynie materiały powtórzeniowe                    
w formie zadań  z arkuszy maturalnych.  

Przed  Wami  wyjątkowy czas, gdzie samodzielnie możecie zaplanować swoją 
pracę. Przypomnę Wam co powtarzałam wielokrotnie na lekcji- „samodzielna 
praca uważana jest za najlepszy sposób nauki, gdyż najlepiej zapamiętujemy 

rzeczy samodzielnie wykonane. Dzięki samodzielnej pracy każdy z Was  
aktywnie uczy się ze zrozumieniem !!!.  Dlatego nieodzownym elementem 

Waszej pracy samodzielnej powinna być powtórka wiadomości 
podsumowująca każdą godzinę lekcyjną tj. klucz do zwycięstwa w tej 

dziedzinie     . Przypomnę Wam zmodyfikowany klucz do pamięci długotrwałej 

dla optymalnego efektu wg  prof. T.Buzona: 

robimy powtórki: 
I. od razu (10 minut) po lekcji,  

II. po godzinie – 15 m powtórki 
III. następnego dnia - 5 m powtórki 
IV. przez 3-4 kolejne dni- 5 m powtórki 

V. po tygodniu - 2-3 minutowe 
VI. po miesiącu- 2-3 minutowe. 
 

Bez  systematycznych powtórek, większość wiadomości zostanie przez Was 
zapomniana, czego wielokrotnie doświadczyliście. Od XX wieku badania  
naukowe na temat zapamiętywania i pracy mózgu potwierdzają, że nie da się 

za jednym podejściem wykuć wszystko "na blachę" i zapamiętać raz na 
zawsze. 

Pamiętajcie każda Wasza góra Mount Everest po Chełmską jest do zdobycia 
przez Was, bo każdy mój uczeń jest uzdolniony do wszelkiej wiedzy                           

i z radością nauczy się matematyki      .  
 

Życzę Wam powodzenia i satysfakcji z utrwalania wiadomości 

– nauczyciel matematyki- Irena Lichtańska- Wożniak       
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