
Tydzień obejmuje okres od 04.05. do 08.05.2020

Klasa 7b

Przedmiot matematyka

Nauczyciel realizujący Elżbieta Janowicz

Treści do realizacji:

Dzień 1

W zeszycie przedmiotowym
Lekcja 104
Temat: Rozwiązywanie równań - wprowadzenie.
Zapoznaj się z materiałem stanowiącym powtórkę z klasy 6 dotycząca rozwiązywania równań:
 https://pistacja.tv/film/mat00383-rozwiazywanie-rownan-wprowadzenie?playlist=281
i niewielkie rozszerzenie
https://pistacja.tv/film/mat00384-rozwiazywanie-rownan-rozwiazanie-w-dwoch-krokach?
playlist=281
Proponuję razem z narratorem filmu rozwiązywać kolejne przykłady we własnym zeszycie, można
też rozwiązywać przykład a potem sprawdzać go z rozwiązaniem pokazanym w animacji.

Zapisz w zeszycie na czym polega metoda równań równoważnych. Możesz zrobić to na podstawie
animacji lub po dodatkowym przeanalizowaniu materiału z podręcznika str. 192 – 193.
Rozwiąż zadania 1 – 4 str. 81 w zeszycie ćwiczeń. 

Dzień 2 

W zeszycie przedmiotowym
Lekcja 105
Temat: Rozwiązywanie równań – równania z nawiasami.
Dobrze byłoby, gdybyś zaczął od utrwalenia wiadomości z poprzedniej lekcji poprzez rozwiązanie
w zeszycie  zadań  z  podręcznika  1a-d,  2a-d/  str.  193  pozostałe  przykłady  polecam  uwadze
ochotników. Sprawdź odpowiedzi w podręczniku, a jeśli ich nie ma na końcu książki poinformuj
mnie o tym.
Jeśli  jednak uważasz,  że powyższa czynność jest dla Ciebie zbędna przejdź do zapoznania się z
materiałem  dostępnym  na  stronie  https://pistacja.tv/film/mat00385-rozwiazywanie-rownan-
rownania-z-nawiasami?playlist=281
Proponuję razem z narratorem filmu rozwiązywać kolejne przykłady we własnym zeszycie, można
też rozwiązywać przykład a potem sprawdzać go z rozwiązaniem pokazanym w animacji.
Rozwiąż zadania 7-10 str. 82-83 w zeszycie ćwiczeń. W tym miejscu możesz dzisiaj skończyć.
Jednak sugeruję rozwiązanie w zeszycie przynajmniej zad. 3a-d/194, a nawet do f. 
Pamiętaj im więcej przykładów rozwiążesz od początku do końca ze zrozumieniem, tym większe
efekty uzyskasz, a bez równań w matematyce niewiele da się zrobić. Pozostawiam to do Twojej
decyzji.

Dzień 3 

W zeszycie przedmiotowym
Lekcja 106
Temat: Rozwiązywanie równań – równania z ułamkami.
Jeżeli lekcję 105 zakończyłeś na zrobieniu zadań w zeszycie ćwiczeń, może warto wrócić i zrobić
jednak zadanie 3/194?
Jeśli  jednak uważasz,  że powyższa czynność jest dla Ciebie zbędna przejdź do zapoznania się z
materiałem  dostępnym  na  stronie  https://pistacja.tv/film/mat00386-rozwiazywanie-rownan-
rownania-z-ulamkami?playlist=281
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Proponuję razem z narratorem filmu rozwiązywać kolejne przykłady we własnym zeszycie, można
też rozwiązywać przykład a potem sprawdzać go z rozwiązaniem pokazanym w animacji.
Rozwiąż zadania 5 str. 81, 6 str. 82 i 11, 12 str. 83 w zeszycie ćwiczeń
Osoby, które wybierają się do szkoły kończącej się maturą, powinny spróbować się z zadaniami 10,
12, 13 str. 195 z podręcznika. Można rozwiązać je w zeszycie będą sprawdzone po powrocie do
szkoły, więc zaznaczyć sobie, że to dodatkowa praca dla chętnych. Do zadań tego typu z pewnością
wrócimy także w klasie 8.

Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia:
   https://www.matzoo.pl/klasa7    zakładka równania

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela

Odeślij do sprawdzenia poprzez moduł zadania domowe w Librusie zdjęcia stron 81, 82, 83. Każdą
stronę proszę w odrębnym pliku. Wszystkie trzy da się wysłać, mimo że przy trzecim włączy się
blokada.  Pamiętaj,  że  zawsze  dopytuję  jak  widzę  brak  jakiejś  strony.  W  przypadku  kłopotów
technicznych z odesłaniem zadania – nie decyduj sam – najpierw zapytaj mnie co z problemem
zrobić.

Konsultacje dla uczniów 

Librus od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 10:30  i 16:00 – 17:00

Konsultacje dla rodziców

Librus od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 10:30  i 16:00 – 17:00

Podpis nauczyciela

Elżbieta Janowicz

https://www.matzoo.pl/klasa7

