
Poniedziałek, 30.03.2020r. 

Temat: Procenty w zadaniach tekstowych - ćwiczenia. 

Cel dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z 

obliczeniami procentowymi;. 

 

1. Dzisiejszą lekcję rozpoczynamy od obejrzenia filmu: 

https://youtu.be/p263_skeWHE 
 
Zadania do samodzielnego wykonania na podstawie filmu: 

Zad. 1. Butelka mleka kosztuje o 40% mniej niż masło. Za pięć butelek mleka i trzy masła zapłacono 30zł.   

 

Zad. 2. Ile czystej wody trzeba należy dolać do 2 litrów 18% roztworu soli, aby otrzymać roztwór 12%. 

 

Zad. 3. Jeśli jedną parę boków równoległych kwadratu wydłużymy o 1 cm, a drugą wydłużymy o 4cm, to 

obwód powstałego prostokąta będzie stanowić 125% obwodu kwadratu. Jaka jest długość boku kwadratu? 

 

Dla chętnych… Podręcznik … Zad. 5/206 

 

Wtorek, 31.03.2020r. 

Temat: Równania – zadania geometryczne. 

Cel dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z 

obliczeniami procentowymi; 

 

Dzisiejszą lekcję rozpoczynamy od obejrzenia filmu: 

 
https://youtu.be/S5kEXxoHtnI 
 
Zadania do samodzielnego wykonania na podstawie filmu: 

Zad. 1. W trójkącie miara kąta α  jest o 20 stopni większa od miary kąta β, a o 80 stopni mniejsza od miary 

kąta γ . Oblicz miary kątów wewnętrznych tego trójkąta. 

https://youtu.be/p263_skeWHE
https://youtu.be/S5kEXxoHtnI


Zad. 2. Obwód trapezu równoramiennego wynosi 38cm. Jedna podstawa jest dwa razy dłuższa od drugiej. 

Ramię trapezu jest o 1 cm krótsze od krótszej podstawy. Oblicz długość wszystkich boków trapezu. 

 

Zad. 3. Dłuższy bok prostokąta ma 10cm. Gdyby ten bok skrócić o 4 cm, a krótszy wydłużyć o 2 cm, to 

pole otrzymanego prostokąta będzie takie samo jak wyjściowego. Oblicz długość krótszego boku. 

 

 

Środa, 1.04.2020r. 

Temat: Równania – zadania tekstowe. 

Cel dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z 

obliczeniami procentowymi; 

Zadania do samodzielnego wykonania: 

 Podręcznik  

Zad. 27,28 / 202. Zad. 4/203 (w ramce) 

Czwartek, 02.04.2020r. 

Temat: Przekształcanie wzorów. 

Cel dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 przekształca proste wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych (np. pól 

figur) i fizycznych (np. dotyczących prędkości, drogi i czasu); 

Dzisiejszą lekcję rozpoczynamy od obejrzenia filmu: 
https://youtu.be/qaCVyvlWn5I 
 
Przepisujecie w ramach notatki do zeszytu wszystkie przykłady z filmu. 
 
Zadania do samodzielnego wykonania: 

Zeszyt ćwiczeń: Ćw. 1,2 str. 89 

 

 

 

https://youtu.be/qaCVyvlWn5I

