
RÓWNANIA STOPNIA PIERWSZEGO Z JEDNĄ NIEWIADOMĄ  

ZADANIA Z TREŚCIĄ 
lekcja matematyki w klasie pierwszej 

Program  „ Matematyka wokół nas” wydawnictwo WSiP 

 

Cele lekcji:  

 przypomnienie algorytmu rozwiązywania zadań z treścią ze szkoły podstawowej,  
 doskonalenie umiejętności rozwiązywania równań stopnia pierwszego z jedną 

niewiadomą, 
 ćwiczenie umiejętności: czytania ze zrozumieniem treści zadań, zapisywania treści 

słownych w postaci wyrażeń algebraicznych, oceny otrzymanego wyniku. 
 kształtowanie umiejętności stosowania języka matematycznego 

 

Metody i formy pracy: 

� praca w grupach 
� pogadanka 

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze: 

-plansza z algorytmem rozwiązywania zadań z treścią zrobiona na lekcji przez uczniów, 
podręcznik, karta pracy ucznia, arkusze papieru, mazaki 

Czas realizacji: 

- jedna lekcja 

Przebieg lekcji: 

1.Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Po losowaniu uczniowie zasiadają w swoich grupach. 

2.Nauczyciel zapisuje na tablicy problem,: „Jak rozwiązywać zadania z treścią?”, 
uczniowie wymieniają poszczególne etapy (burza mózgów), następnie analizowana jest 
kolejność tych etapów. 

3.Uczniowie zawieszają planszę z algorytmem rozwiązywania zadań z treścią na 
widocznym miejscu. Porównywane są zapisy wszystkich grup. 

4.Nauczyciel rozdaje grupom zadania ( każda grupa ma dwa zadania, np. grupa 1, 2 : 
zadanie1 i zadanie 2, grupa 3, 4: zadanie3 i zadanie 4, grupa 5,6 : zadanie5 i zadanie 6-
patrz karta pracy ucznia), udziela instrukcji (zadania mają być rozwiązane za pomocą 
ułożonych równań i sprawdzenie rozwiązania). 

5. Praca w grupach. 

6.Nauczyciel zbiera uczniom karty pracy i sprawdza je. Rozwiązane zadania grupy 
prezentują następująco: przedstawiciel grupy przyczepia arkusz papieru z rozwiązanym 
zadaniem za pomocą magnesów do tablicy, następnie omawia etapy rozwiązania). 



7. Podsumowanie wiadomości, ocena pracy uczniów. 

8.Zadanie pracy domowej i jej omówienie. 

  

KARTA PRACY UCZNIA 

Zadanie 1 

W klasie Id, na początku roku szkolnego, chłopców było dwa razy więcej niż dziewczynek. 
W ciągu roku przybyły dwie dziewczynki, a odszedł jeden chłopiec. Ilu było chłopców we 

wrześniu w klasie Id, jeżeli w czerwcu liczba dziewcząt stanowiła 66
3

2 % liczby chłopców?  

Zadanie 2 

Ojciec ma 41 lat, starszy syn – 13 lat, córka – 10 lat, a młodszy syn – 6 lat. Po ilu latach 
ojciec będzie miał tyle lat, ile wszystkie dzieci razem? 

Zadanie 3 

Matka i córka rozwiązały równanie : 5(x-6)+25=10. 

Matka otrzymała 3, a córka 5. Która dobrze rozwiązała równanie?  

Zadanie 4 

W klasie IA i IB uczy się 67 uczniów. W zawodach sportowych wzięło udział 60% uczniów 
klasy IA i 3 uczniów klasy IB. Ilu uczniów było w każdej klasie, jeśli w zawodach wzięło 
udział 45 uczniów. 

Zadanie 5 

Suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest równa 243. Znajdź te liczby. 

Zadanie 6 

Edek przeczytał książkę w czasie 24 godzin. Zrobił to w cztery dni, czytając codziennie o 
godzinę dłużej. Jak długo czytał w ostatnim dniu? 
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