
MATEMATYKA  KLASA  7A: 

(PONIEDZIAŁEK - 06.04.2020r.)  - MATERIAŁ  NA  DWIE  LEKCJE 

Temat: Średnia arytmetyczna – część 2. 

Uczniowie, przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, powtarzają poznane 

na ostatniej lekcji pojęcia: liczebność zmiennej, rozkład liczebności, histogram, 

częstość występowania, rozstęp, moda, średnia arytmetyczna.  

Bazując na tych informacjach, uczniowie rozwiązują następujące zadania  

z podręcznika: 

 LEKCJA 1 – zad. 8, zad. 9, zad. 10 str. 210. 

 LEKCJA 2 – zad. 6 str. 209, zad. 11, zad. 12 str. 210. 

 

   *W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 7A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl. Informację, którzy uczniowie zostali 

wytypowani, przekażę telefonicznie do rodziców ok. godz. 15.00.  OWOCNEJ PRACY!  

 

(WTOREK - 07.04.2020r.) W tym dniu rozpoczynamy nowy dział, proszę w zeszycie 

zapisać jego nazwę: 

RÓWNANIA 

Temat: Równania z jedną niewiadomą. 

1. Uczniowie, na podstawie informacji z podręcznika na str. 167, zapoznają się  

z budową równania z jedną niewiadomą. Proszę zwrócić uwagę, gdzie znajduje 

się lewa strona (L), a gdzie prawa strona (P) równania, np.: 

3𝑥 + 6 = 18 

Lewa strona równania: L = 3𝑥 + 6 

Prawa strona równania: P = 18 

Liczba spełnia równanie, jeśli po podstawieniu jej zamiast niewiadomej, lewa 

strona równania (L) przyjmuje taką sama wartość, jak prawa strona równania (P). 

Jest to wyjaśnione w przykładzie 2 str. 168 podręcznik – proszę przeanalizować.  

Rozwiązanie równania (inaczej – pierwiastek równania) – jest to liczba 

spełniająca dane równanie. 
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Równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą – jest to równanie,  

w którym niewiadoma występuje w pierwszej potędze, np.:  

 

2x − 5 = 8,     10 − 2x = 7 + x,     3m − 2 = 2m 

Proszę zapisać w zeszycie powyższe wyjaśnienie nowych pojęć. 

2. Na podstawie zgromadzonych informacji oraz bazując na przykładzie 2 str. 168, 

uczniowie rozwiązują następujące zadania z podręcznika: zad. 1, zad. 4, zad. 5 str. 

168. 

 

   *W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 7A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl. Informację, którzy uczniowie zostali 

wytypowani, przekażę telefonicznie do rodziców ok. godz. 15.00.  OWOCNEJ PRACY!  

 

(ŚRODA - 08.04.2020r.) 

Temat: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą – część 1. 

Równania równoważne – to równania, które posiadają ten sam zbiór rozwiązań. 

1. W celu zapoznania się z metodą rozwiązywania równań, uczniowie z uwagą 

analizują w podręczniku przykład 2 a), b), c) str. 169 i 170.  Proszę zwrócić też 

uwagę na informacje zapisane w ramkach.  

 

2. W celu pełniejszego zrozumienia zagadnienia uczniowie przechodzą na stronę 

darmowych wideolekcji:  https://pistacja.tv/ 

Następnie postępują według podanych kroków: Zakładka Dla ucznia / Wyszukaj 

temat dla swojej klasy / Szkoła Podstawowa kl. IV-VI i wpisują temat do 

wyszukania „Rozwiązywanie równań”. Wystarczy uruchomić i z uwagą obejrzeć 

przygotowany tam materiał (kilka wideolekcji dla różnych rodzajów równań). 

 

3. Uczniowie rozwiązują zadania z podręcznika: zad. 3 str. 170 oraz zad. 4 str. 171.  

 

 *W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 7A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl. Informację, którzy uczniowie zostali 

wytypowani, przekażę telefonicznie do rodziców ok. godz. 15.00.  OWOCNEJ PRACY!  
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