
25.05.20- M. Kawecka-matematyka klasa 7d 

Temat: Rozwiązywanie równań- zadania tekstowe. 

Celem lekcji będzie: 

-- prawidłowy zapis analizy do treści zadania 

- poprawne ułożenie i rozwiązanie równania 

- dokładne wykonywanie obliczeń 

Dla przypomnienia tematu możecie obejrzeć film na youtube:  „ Równania”  

Następnie zapisujemy w zeszycie temat lekcji (cele lekcji) i podany przykład zadania. 

Przykład, pokazuje w jaki sposób należy rozwiązywać zadania tekstowe z 

zastosowaniem równań. 

Podstawy trapezu o polu 96 cm² mają długości 14 cm i 10 cm. Oblicz, jaka jest wysokość 

trapezu? 

Daną w zadaniu figurą jest trapez, więc potrzebny będzie wzór na pole tej figury: 

P= ½ * ( a + b) * h 

Z treści zadania znamy długości podstaw i możemy zapisać: 

a= 14 cm 

b= 10 cm 

h= ? ( to jest nasza szukana wysokość ) 

Po wypisaniu wszystkich danych do zadania możemy do naszego wzoru w miejsce liter 

podstawić dane liczby. W tym celu przekształcamy wzór na pole, żebyśmy mogli szybciej 

wykonać podane działania. 

½ * ( a + b) * h= P (  po przekształceniu wzoru wstawiamy liczby) 

½ * ( 14 + 10) * h= 96 ( wykonujemy kolejno działania, pamiętamy działanie w nawiasie ma 

pierwszeństwo) 

½ * 24 * h= 96  

12 * h= 96 

h= 96: 12= 8 cm 

Pamiętamy po wykonaniu obliczeń musi być zapisana odpowiedź słowna ( zadanie tekstowe) 

Odp: Wysokość trapezu jest równa 8 cm.  



Pod przykładem zapisujemy: 

Zapamiętaj 

Rozwiązując zadanie z treścią: 

1. Oznacz  niewiadomą ( Pamiętaj, że tylko jedną wielkość możesz oznaczyć jako 

niewiadomą) 

2.Zastanów się, która wielkość jest całością 

3. Ułóż równanie, zapisz je i rozwiąż 

4. Na końcu nie zapomnij zapisać odpowiedzi na podstawie pytania do zadania. 

Po zapisaniu wszystkich podanych informacji ( przypomnień) proszę rozwiązać zadania: 

Zadanie 1.  

Wojtek ma 5 razy więcej znaczków niż dziadek. Razem mają 480 znaczków. Ile znaczków 

ma dziadek Wojtka? 

Zadanie 2. 

Suma dwóch liczb jest równa 473, a mniejsza liczba stanowi 72 % większej. Znajdź większą 

liczbę? 

Zadanie 3.  

Uczniowie wybrali się na wycieczkę i w ciągu 3 dni przeszli 54 kilometry. Drugiego dnia 

przeszli dwa razy tyle kilometrów co pierwszego dnia, a trzeciego dnia o 6 kilometrów mniej 

niż drugiego. Ile kilometrów przeszli uczniowie pierwszego dnia? 

Zadanie 4. 

Pole trójkąta jest równe 64 cm². Jeden z boków ma 32 cm. Oblicz wysokość opuszczoną na 

ten bok. 

 

Całą prace: notatkę i rozwiązania zadań  proszę przesłać do dnia  25.05.20 na adres: 

kaweckaw63@gmail.com 


