
22.06.20- M. Kawecka-matematyka klasa 7d 

Temat: Zadania tekstowe- działania łączne na liczbach. 

Celem lekcji będzie: 

- poprawne zapisywanie wyrażeń liczbowych 

- dokładne wykonywanie obliczeń- kolejność działań 

Na co będziemy zwracać uwagę: 

- prawidłowe opuszczanie nawiasów w zapisie wyrażeń liczbowych 

- poprawne wykonywanie obliczeń- działania łączne na liczbach 

Zapisujemy w zeszycie temat lekcji (cele lekcji) oraz podane informacje i  przykład zadania. 

Przypominamy zasady wykonywania czterech działań na liczbach ( zwracanie uwagi na 

kolejność działań i opuszczanie nawiasów) 

Przykład. 

Pusta donica waży 676 dag. Gdy do donicy wsypiemy połowę ziemi z worka, waga wskaże 

wartość 948 dag. Ile będzie ważyć donica, gdy dosypiemy resztę ziemi ? Obliczony wynik 

zapisz  w kilogramach. 

Rozwiązanie: 

676 dag- waga pustej donicy 

948 dag- waga donicy i waga wsypanej ziemi- połowy worka 

Liczymy, ile ziemi wsypano do donicy ( ile, waży pół worka ziemi), a następnie otrzymaną 

wagę mnożymy przez 2  ( będzie to waga całego worka ziemi) i dodajemy do wagi donicy: 

( 948 – 676 )  ˑ 2 + 676 = 272 ˑ 2 + 676 = 544 + 676 = 1220 dag = 12,2 kg- w ten sposób 

otrzymaliśmy wagę donicy z wsypanym do niej workiem ziemi. 

Odp: Donica z ziemią będzie ważyć 12,2 kilograma. 

Po zapisaniu notatki rozwiązujemy poniższe zadania. 

Zadanie 1.  

Na nagrody w loterii fantowej zakupiono 35 długopisów i 15 piórników. Długopisy były po 

13 zł, a piórniki po 27 zł. Ile kosztowały wszystkie nagrody? 

Zadanie 2.  

Właściciel restauracji zakupił 3 nowe stoły i 7 krzeseł. Rachunek za zakupy wyniósł 1211 zł. 

Jeden stół kosztował 175 zł. Ile kosztuje jedno krzesło ? 



Zadanie 3. 

Dwanaście jednakowych skrzynek ze śliwkami waży razem 218 kilogramów. W każdej 

skrzynce jest 18 kilogramów śliwek. Ile waży pusta skrzynka ? 

 

Całą prace: notatkę z lekcji i rozwiązania powyższych zadań  proszę przesłać w dniu 22.06.20 

do godz. 22: 00.na adres: kaweckaw63@gmail.com 


