Matematyka_8a_Gębalska
Uwaga: Prace domowe odsyłamy na adres: bozena.gebalska@gmail.com
Prace domowe piszemy w zeszycie przedmiotowym
Przykładowe dane do kodowania wiadomości.
Klasa.
Numer
Praca domowa z dnia
z dziennika
8a

02

29.04_05.05_2020

W zeszycie przedmiotowym przed każdą pracą domową(lub na marginesie) zapisujemy takie dane.
W temacie wiadomości podaj klasę, numer z dziennika i datę pracy domowej
Środa_29.04_05.05_2020 r.
Temat: Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie (2h).
1. Zapoznaj się z wiadomościami teoretycznymi na stronie 238, a następnie wpisz te dwa
podpunkty do zeszytu przedmiotowego.
2. Ten temat był realizowany w klasie siódmej. Jeżeli masz dobrze prowadzone zeszyty z
poprzedniej klasy, to znajdziesz tam jeszcze więcej rozwiązanych przykładów dotyczących
tego zagadnienia.
3. Rozwiąż w zeszycie:
zadanie 1, 2 str. 238 (zrób najpierw samodzielnie obliczenia w zeszycie, a następnie
wybierz prawidłową odpowiedź).
Zadanie 10, 12 str. 240
4. Praca domowa do przesłania do 05.05.2020 roku.
Zadanie 16 str. 240
Temat: Równania, proporcjonalność prosta – powtórzenie (2h)
1. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania:
a)Co to znaczy rozwiązać równanie?
b) Kiedy dwie wielkości są wprost proporcjonalne?
2. Rozwiązanie:
zadania 3 str. 241(wpisz je do zeszytu)
5kg · 0,08 = (x + 5kg)· 0,04 / · 100
5kg · 8 = (x + 5kg)· 4
40 kg = 4x + 20kg
40kg – 20kg = 4x
20kg = 4x / : 4
x = 5 kg
odp: B) 5kg
Zadanie 10 a str. 242
zadanie 16 str. 243
(musisz rozwiązać takie równanie: 0,08x + 0,04·5kg = (x + 5kg) · 0,06 )
3. Praca domowa do przesłania do 05.05.2020 roku.
Zadanie 19 str. 243
1. Po pierwszym temacie wykonujemy zlecone zadania w zeszycie.
2. Podobnie robimy z drugim tematem.
Na koniec piszemy pracę domową, którą wysyłamy.
Pamiętaj!

•
•
•

Bez tabliczki mnożenia będzie problem z zadaniami obliczeniowymi,.
Pisz starannie! Nie musisz się spieszyć. Lepiej mniej a dobrze,
To co przesyłacie, to oczywiście umiecie.
Trening czyni mistrza!

