
TEMATY Z MATEMATYKI  DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI   

DLA KLASY VI B   OD  P. DANUTY SZMIGIEL 

DNIA 26.03.2020 R. 

TEMAT : Sprawdzanie, czyli rozwiązywanie bez rozwiązywania - zadania tekstowe. 

 Na ostatniej wspólnej lekcji nie rozwiązywaliśmy równań, jedynie sprawdzaliśmy, która liczba 

może je spełnić. Mówiąc prościej w miejsce literki x podstawialiśmy różne liczby i sprawdzaliśmy, czy 

lewa strona równania jest równa prawej. Jeśli tak - to liczba jest rozwiązaniem równania. 

Teraz zastosujemy podobne sprawdzanie przy zadaniach testowych. 

Podręcznik str. 76 zadania 2, 3, 5, 6, 7. 

w domu: zadanie 8/77 ; dla chętnych 9/77; na celującą 11/77 

Proszę prowadzić dalej zeszyt do matematyki. Po powrocie do normalności ( pewnie po świętach ) 

zbiorę zeszyty i ćwiczeniówki do oceny. 

 

DNIA 30.03.2020 R. 

TEMAT : Ćwiczymy sprawdzanie równań. 

Rozwiązujemy zadania z zeszytu ćwiczeń : 1, 2, 3, 4, 5 / 97 

w domu : zadania z działu ; "czy już umiem"  podręcznik str. 78 

 

DNIA 31. 03. 2020 R. 

TEMAT : Jak rozwiązać równanie - informacje wstępne. 

Przeanalizujcie sobie informacje ze strony 80, 81, 82 z podręcznika . 

Najważniejsze ze str. 80 : 

• jeśli do obu stron równania dodamy lub odejmiemy tę samą liczbę wynik nie zmieni się. 

8*x + 2 = 10 

8*x +2 -2 = 10 -2 

8*x = 8       w tym przypadku odejmowaliśmy liczbę  2. 

• jeśli obie strony równania pomnożymy lub podzielimy przez taką samą liczbę ( ale nie 0 ), to 

wynik nie zmieni się 

8*x = 16 

8*x : 8 = 16 : 8 

x = 2  obie strony podzieliliśmy przez 8. 

 

Strony 81 i 82 pokazują rozwiązywanie równania na konkretnym przykładzie. 



Teraz proszę o rozwiązanie zadania 1 str. 82 poziom A, B, C a, b, c  

w domu : dokończyć poziom C , spróbować 3 dowolne przykłady z poziomu MISTRZ. 

 

DNIA 1.04. 2020 R. i 2.04. 2020 r. 

TEMAT : Rozwiązywanie równań - ćwiczenia. 

 

Zadania 2, 3, 4, 5, 6 /83 podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń str. 98 zad. 1, 2, 3, 4, 5 

 

w domu : zadania z działu " czy już umiem" podręcznik str. 84 

 

 

W przyszłym tygodniu przygotuję zadania do samodzielnego ćwiczenia, które jak wiadomo, czynią z 

nas mistrza. Nie chorujcie, bo trudno dostać się do lekarza ! Pozdrawiam. Danuta Szmigiel. 

 


