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Matematyka jest miarą wszystkiego. 
Arystoteles 

Drogi Uczniu! 

Powtórzenie z równań to dwa pliki zadań, jeden wraz ze wstępem stanowią zadania otwarte, drugi 

– zadania zamknięte.  

Przypomnij podstawowe wiadomości z tego zakresu i z uwagą spróbuj rozwiązać otrzymane 

zadania.  

05.06.2020 

TEMAT: Powtórki przed egzaminem (9) – Równania.  
 

W zeszycie przedmiotowym zapisz TEMAT LEKCJI, NOTATKĘ (teoria) oraz rozwiązania zadań wybranych 

przez siebie tak, aby stanowiły przekrój omawianego zagadnienia i różnorodność typów zadań. 

 

Temat w podręczniku dla klasy VIII – str. 50-70 oraz zadania w zeszycie ćwiczeń, a także tematy 

z klas programowo niższych (klasa VII – Dział 5. Równania, str. 186-218) 

TEORIA 

Co to jest równanie? 

Z równaniami spotykaliście się już w młodszych klasach. Z pewnością często znajdowaliście liczbę 

ukrytą pod znakiem zapytania, chmurką czy w okienku, na przykład: 

 
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. 

Jeżeli w tych równościach zastąpimy okienko, znak zapytania czy chmurkę dowolną literą, to 

otrzymamy równania: 

y + 12 = 20 

x ∙ 8 = 88 

a – 15 = 40. 

W równaniach litera oznacza szukaną liczbę. Nazywamy ją niewiadomą. 

 

1. Wideolekcja Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań  

https://pistacja.tv/film/mat00372-zapisywanie-wyrazen-za-pomoca-rownan?playlist=281 

2. Wideolekcja Liczba spełniająca równanie  

https://pistacja.tv/film/mat00372-zapisywanie-wyrazen-za-pomoca-rownan?playlist=281 

3. powtórzenie z epodręcznikiem: 

1) Zapisywanie treści prostych zadań za pomocą równań 

https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-tresci-prostych-zadan-za-pomoca-rownan/D2fs2mq4m 

2) Rozwiązywanie równań 

https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan/D19oMGK23 

3) Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań 

https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-za-pomoca-rownan/D1G6Bgq3k 

Każda z lekcji z epodręcznikiem zawiera szereg ćwiczeń, które możesz wykonać samodzielnie,  

a następnie sprawdzić poprawność rozwiązania. Z uwagi na zawartość merytoryczną, interaktywny 

charakter i ciekawe podejście do zagadnień bardzo polecam ww. lekcje.  

4. Wideolekcja Rozwiązywanie równań – Wprowadzenie   

https://pistacja.tv/film/mat00383-rozwiazywanie-rownan-wprowadzenie?playlist=281 
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5. Wideolekcja Rozwiązywanie równań – Rozwiązanie w dwóch krokach 

https://pistacja.tv/film/mat00384-rozwiazywanie-rownan-rozwiazanie-w-dwoch-krokach?playlist=281 

6. Wideolekcja Rozwiązywanie równań – Równania z nawiasami 

https://pistacja.tv/film/mat00385-rozwiazywanie-rownan-rownania-z-nawiasami?playlist=281 

7. Wideolekcja Rozwiązywanie równań – Równania z ułamkami 

https://pistacja.tv/film/mat00386-rozwiazywanie-rownan-rownania-z-ulamkami?playlist=281 

8. Wideolekcja Rozwiązywanie równań – Podsumowanie  

https://pistacja.tv/film/mat00400-rozwiazywanie-rownan-podsumowanie?playlist=281 

9. Wideolekcja Równania oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne 

https://pistacja.tv/film/mat00387-rownania-oznaczone-nieoznaczone-i-sprzeczne?playlist=281 

10. Widwolekcja Przekształcenia wzorów 

https://pistacja.tv/film/mat00371-przeksztalcenia-wzorow?playlist=281 

11. Jeżeli chcesz sprawdzić swoją wiedzę, odwiedź portal edukacyjny Matzoo 

https://www.matzoo.pl/klasa8/  

 

W otrzymanych zestawach są zadania na układy równań – pomiń je!!! 

Obowiązująca podstawa programowa nie przewiduje realizacji zagadnień związanych z obliczaniem 

dwóch niewiadomych na podstawie układu równań – dwa równania z dwiema niewiadomymi spięte 

klamrą.  

W szkole najczęściej rozwiązujemy układy dwóch równań z dwiema niewiadomymi (x oraz y). 

Rozwiązaniem takiego układu równań nazywamy parę liczb (x, y), która spełnia obydwa równania.  

Układy równań mogą składać się z większej liczby równań i większej liczby niewiadomych. 

 

WYKORZYSTANE ZASOBY  
✓ https://www.matemaks.pl/  

✓ https://pistacja.tv/  

✓ https://epodreczniki.pl/  

✓ https://www.matzoo.pl/  

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 7, GWO 

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Zeszyt ćwiczeń Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Makowski A., Masłowska D., Masłowski T., Mentzen E., Nodzyński P., Zbiór zadań i testów 

gimnazjalnych do egzaminu z matematyki, Wyd. Aksjomat 

 

Życzę siły, wytrwałości i trafnych odpowiedzi.  

Powodzenia!  
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