
Przedmiot:  matematyka Klasa: 

Prowadząca zajęcia: U.Mermon Data realizacji: 

Temat/zakres:  Własności funkcji  wykładniczej 

 

Plan zajęć: 

1. Część wstępna 

Uczniowie poznają cel i temat zajęć oraz jakie metody będą wykorzystane: 

a) cele lekcji:  

  - poznawcze:  na dzisiejszych zajęciach nauczycie  się nazywać podstawowe 

własności funkcji po angielsku, na przykładzie funkcji wykładniczej 

a)  - praktyczne:  otrzymacie do rozwiązania trzy krótkie ćwiczenia zapisane 

w języku angielskim, które umożliwią Wam powtórzenie i uporządkowanie 

waszej wiedzy  o funkcji wykładniczej, a jednocześnie przyswoić nowe 

angielskie zwroty , po wykonaniu ćwiczeń przejdziemy do testu w programie 

Kahoot w celu sprawdzenia, kto najlepiej opanował podany materiał; 

zwycięzca testu otrzyma nagrodę za aktywność; 

 

   b)  metody i forma pracy:  praca indywidualna i w grupie 

   c)  środki i materiały dydaktyczne:   

 karta pracy ucznia (załącznik nr 1) 

 karty do ewaluacji:  tarcza strzelnicza  (załącznik nr 2) 

 

2. Część główna 

a) Uczniowie zapoznają się z podstawowym angielskimi zwrotami  

związanym z pojęciem funkcji, w razie potrzeby sprawdzają w słowniku 

wymowę, a następnie pracują nad utrwaleniem poznanych terminów 

(załącznik nr 1) -( 5 minuty) 

b) Uczniowie dzielą się na dwu/trzyosobowe zespoły. Każda grupa 

rozwiązuje podane zadania, w razie potrzeby proszą nauczyciela 

o konsultacje ( 20  minut ) 

c) Grupa, która pierwsza skończy pracę  przygotowuje  podobne zadania 

w języku angielskim dla pozostałych kolegów ( do rozwiązania na lekcji 

lub ewentualnie w domu ) 

d)  Uczniowie omawiają przygotowane rozwiązania 

 



3. Część końcowa  

a) Uczniowie zapisują w zeszytach nowe terminy matematyczne 

i rozwiązania poszczególnych zadań 

b) Uczniowie utrwalają zdobyte wiadomości rozwiązując krótki test 

w programie Kahoot  ( pt. Własności funkcji wykładniczej po 

angielsku, 10 pytań, 20/30 sekund na każdą odpowiedź) 

c) Ewaluacja aktywności: uczniowie zaznaczają na schemacie tarczy 

strzelniczej swoje oceny, im bliżej środka tarczy  tym wyższa jest ich 

ocena badanego aspektu zajęć   (załącznik nr 2) 

 

4. Zapisanie wyników ewaluacji: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

5. Podsumowanie - bank terminów matematycznych poszerzył się o:  

function,  graph, domain of a function, range of a function, zeros/roots  

of a function, constant function, decreasing function, increasing function 

6. Wnioski i uwagi nauczyciela  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

  



Załącznik nr 1 

Exponential functions 

Słowniczek 

 Function                     -   funkcja 

 Graph of a function    - wykres funkcji 

 Domain of a function  - dziedzina funkcji 

Range of a function     - zbiór wartości funkcji  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 

Draw the graph of an exponential  function 

a)          b)             c)            

Exercise 2 

Determine the properties of  functions (from exercises 1) 

a) domain of a function 

b) range of a function 

c) increasing/decreasing function 

d) zeros of a function 

Exercise 3 

Function f  is given by    
 

 
 
   

. Find       ;      ;        

 

 

 

rysunki  pochodzą  ze strony: https://www.MathBits.com/ oraz  https://www.mathsisfun.com 

Zeros/roots of a function  - miejsca zerowe funkcji 

Increasing function       - funkcja rosnąca 

Decreasing function      - funkcja malejąca 

Constant  function         - funkcja stała         

 

 

 

https://www.mathbits.com/
https://www.mathsisfun.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX1vzt-frfAhVBiKYKHXHfBJEQjRx6BAgBEAU&url=https://mathbitsnotebook.com/Algebra1/FunctionGraphs/FNGFunctionFeatures.html&psig=AOvVaw3g0VQPeGm9ZPU90mr83R5g&ust=1548025244944268


ZAŁĄCZNIK nr 2 

 


