
44 Scenariusze lekcji

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• uzasadnia potrzebę zapisu wielkości niewiadomej 

za pomocą litery (np. x)
• wskazuje lewą i prawą stronę równania
• układa równania do prostych zadań tekstowych
• wykorzystuje znane wzory matematyczne do ukła-

dania równań

 Metody
• pogadanka
• gra dydaktyczna
• praca z podręcznikiem

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 6

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Układanie równań do zadań tek-
stowych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Równania wykorzystuje się do rozwiązywania zadań 
tekstowych. Na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć 
umiejętność układania równań do zadań. Lekcja za-
kończy się sprawdzianem nabytych umiejętności.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek            (5 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie Owocowe zagadki ze 

s. 66 z podręcznika.

2. Co to jest równanie  (7 min)
• Uczniowie przypominają, co to jest równanie.
• Nauczyciel zapisuje na tablicy dwa równania i za-

znacza w każdym z nich lewą i prawą stronę.

6  ∙  x  +  5  =  2  ∙  x  –  3

lewa strona 
równania

prawa strona 
równania

  x3 –  x  +  1 3  =  1 1

lewa strona 
równania

prawa strona 
równania

• Zad. 1 s. 69 z podręcznika – uczniowie samodzielnie 
rozwiązują zadanie.

3. Układanie równań do zadań tekstowych (20 min)
• Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują przy-

kład 1 ze s. 68 z podręcznika. 
• Nauczyciel omawia kolejne czynności prowadzące 

do ułożenia równania:
 – Czytamy bardzo dokładnie treść zadania.
 – Wprowadzamy niewiadomą i zapisujemy, co ona 
oznacza.

 – Opisujemy kolejne kroki prowadzące do ułożenia 
równania.

 – Układamy równanie.
• Zad. 2 i 3 s. 69–70  z podręcznika – uczniowie wspól-

nie układają równania do zadań. 
• Zad. 11–14 s. 99 ze zbioru zadań – uczniowie w pa-

rach układają równania do zadań. Chętni zapisują 
ułożone równania na tablicy.

• Zad. 15 i 16 s. 99 ze zbioru zadań – uczniowie roz-
wiązują zadania samodzielnie.

Faza podsumowująca (8 min)
• Sprawdzian Czy już umiem? s. 71 z podręcznika 

–  uczniowie samodzielnie wykonują na kartkach 
zadania I–III.

• Nauczyciel zbiera kartki do oceny.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–6 s. 94–95 w zeszycie ćwiczeń (zad. 2–6 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej V.1).

Temat w podręczniku: 2. Sprawdzanie, czyli rozwiązanie  
bez rozwiązywania   

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji

• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

    2 x 45 min

Temat w podręczniku: 1. Równania, czyli skąd my to znamy  1 x 45 min

DZIAŁ V. Równania
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 Cele szczegółowe
Uczeń:
• wyjaśnia, co to jest rozwiązanie równania
• ustala, ile rozwiązań może mieć równanie 
• sprawdza, czy podana liczba jest rozwiązaniem da-

nego równania (proste przypadki) – w tym celu obli-
cza wartość lewej i prawej strony równania

• układa proste równanie, którego rozwiązaniem jest 
dana liczba

 Metody
• pogadanka
• gra dydaktyczna
• praca z podręcznikiem

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 6

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Równanie, sprawdzanie rozwiązań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji przypomnimy sobie, co to znaczy, że licz-
ba jest rozwiązaniem równania. Będziemy sprawdzać, 
czy dana liczba jest rozwiązaniem równania. 

Faza realizacyjna
1. Co to jest rozwiązanie równania (10 min)
• Nauczyciel przypomina, co to znaczy, że liczba jest 

rozwiązaniem równania. 
• Nauczyciel zapisuje na tablicy kilka prostych rów-

nań:  x – 7 = 12,   2 ∙ x = 8,   4 ∙ (x + 2) = 20. Ucznio-
wie podają rozwiązania zapisanych równań, a na-
stępnie chętni wykonują na tablicy sprawdzenie, 
czy wskazane liczby spełniają podane równania.

2. Na dobry początek  (5 min)
• Nauczyciel omawia przebieg gry Co kryje okienko? 

ze s. 72 z podręcznika. Uczniowie rozgrywają grę 
w parach.

3. Sprawdzanie rozwiązań (20 min)
• Nauczyciel omawia sposób sprawdzania, czy dana 

liczba jest rozwiązaniem równania (przykład 1 ze  
s. 74 z podręcznika).

• Zad. 1 s. 75 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-
śli uczeń poprawnie rozwiąże dwa kolejne przykłady  
z jednego poziomu, może przejść na następny poziom. 

• Zad. 3 i 5 s. 76 z podręcznika – uczniowie rozwiązu-
ją zadania w parach, zapisują rozwiązania w zeszy-
tach. Po ustalonym czasie chętni odczytują swoje 
rozwiązania.

• Zad. 2 s. 101 ze zbioru zadań.
• Ćwiczenie interaktywne s. 76 z multibooka (zad. 1).

Faza podsumowująca (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 76 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
• Zad. 2–5  s. 96–97 w zeszycie ćwiczeń (zad. 2–6 w kar - 

cie pracy Radzę sobie coraz lepiej V.2).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Układanie równania, gdy znamy 
rozwiązanie
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, że równanie może mieć więcej 
niż jedno rozwiązanie, może też nie mieć rozwiązań. 

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości o równaniach (10 min)
• Nauczyciel zapisuje na tablicy równania:  

13 + x = 24,  2 ∙ a – 5 = a + 3. 
• Uczniowie wykonują polecenia i odpowiadają na py-

tania:
 – Odczytaj prawą stronę pierwszego (drugiego) 
równania.

 – Odczytaj lewą stronę pierwszego (drugiego) rów-
nania.

 – Jaką literą oznaczono niewiadomą w pierwszym 
(drugim) równaniu?

 – Jaka liczba jest rozwiązaniem pierwszego równa-
nia?

 – Czy liczba 6 jest rozwiązaniem drugiego równa-
nia?

• Zad. 8 s. 77 z podręcznika – wybrani uczniowie roz-
wiązują zadanie na tablicy, a pozostali w zeszytach.

2. Ile rozwiązań może mieć równanie? (15 min)
• Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela analizują 

tekst ze s. 73 z podręcznika. Podają przykłady rów-
nań podobnych do podanych – z jednym rozwiąza-
niem, kilkoma rozwiązaniami itd.

• Zad. 9 s. 77 z podręcznika – uczniowie wspólnie 
z  nauczycielem analizują równania, dyskutując 
o liczbie ich rozwiązań.

• Zad. 17 i 18 s. 103 ze zbioru zadań – uczniowie roz-
wiązują zadania w parach. Po upływie ustalonego 
czasu odczytują i omawiają swoje rozwiązania.

3. Układanie równania, gdy znane jest rozwiązanie 
 (10 min)
• Zad. 2 i 7 s. 76–77 z podręcznika – uczniowie pracu-

ją samodzielnie, a następnie odczytują głośno swoje 
rozwiązania.
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• Zabawa w Domino z równaniem – wybrany uczeń 
podaje liczbę, a wskazany przez niego uczeń zapisu-
je na tablicy równanie, którego rozwiązaniem jest 
podana liczba. Wszyscy uczniowie sprawdzają, czy 
równanie jest poprawne. Jeśli tak – uczeń podaje 
liczbę i wskazuje następną osobę, która zapisuje 
równanie.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 76 z multibooka (zad. 2 

i 3).
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
• Zad. 8–12 s. 102 ze zbioru zadań.
• Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 97 w zeszycie 

ćwiczeń.

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• wyjaśnia, co to znaczy rozwiązać równanie
• rozwiązuje proste równania z jedną niewiadomą
• wnioskuje, że do obu stron równania można dodać 

(od obu stron odjąć) tę samą liczbę
• wnioskuje, że obie strony równania można pomno-

żyć (podzielić) przez tę samą liczbę różną od zera
• sprawdza poprawność rozwiązania danego równa-

nia
• układa równanie, którego rozwiązaniem jest dana 

liczba, a następnie je rozwiązuje
• sprawdza wynik równania zapisanego do treści da-

nego zadania z warunkami tego zadania

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• kartki

• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 6

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Jak rozwiązać równanie 
• Czynności organizacyjno-porządkowe.

• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki V.1–2 (opcjonalnie)*
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji nauczymy się rozwiązywać niektó-
re równania z jedną niewiadomą.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek          (10 min)
• Nauczyciel wyjaśnia zasady gry Sklep z kubkami ze 

s. 79 z  podręcznika. Uczniowie wykonują opisane 
ćwiczenie w parach. 

2. Zapoznanie z metodą rozwiązywania równań
(10 min)

• Nauczyciel zapisuje na tablicy równania: 
 2 ∙ x + 7 = 13, 3 ∙ m − 8 = 40, a następnie rozwią-

zuje je wspólnie z uczniami. Zwraca uwagę na to, że 
rozwiązując równanie, przekształcamy je tak, aby 
jego obie strony były cały czas równe. Po rozwiąza-
niu równania uczniowie wykonują sprawdzenie.

• Uczniowie zapisują notatkę w zeszytach:

Rozwiązując równanie, możemy: 
 – do obu stron równania dodać tę samą liczbę,
 – od obu stron równania odjąć tę samą liczbę,
 – obie strony równania pomnożyć przez tę samą 

liczbę różną od zera,
 – obie strony równania podzielić przez tę samą 

liczbę różną od zera.

3.  Rozwiązywanie równań         (15 min)
• Zad. 2 i 3 s. 99 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1 i 3 w kar-

cie pracy Radzę sobie coraz lepiej V.3) – uczniowie 
rozwiązują zadania samodzielnie. Nauczyciel kon-
troluje pracę uczniów korzystających z kart pracy 
Radzę sobie coraz lepiej.

• Zad. 1 s. 82 z podręcznika – zadanie z kluczem – 
jeśli uczeń poprawnie rozwiąże trzy kolejne przy-
kłady z jednego poziomu, może przejść na następny 
poziom.

Temat w podręczniku: 3. Jak rozwiązać równanie     2 x 45 min

 * Przeprowadzenie kartkówki, choć jest wskazane, pozosta-
je do decyzji nauczyciela. Dlatego też w scenariuszach lekcji 
nie uwzględniono czasu potrzebnego na przeprowadzenie kart-
kówek. Kartkówki można pobrać z portalu dlanauczyciela.pl.
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 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• rozwiązuje równania z jedną niewiadomą
• sprawdza poprawność rozwiązania danego równania
• upraszcza równania, w których niewiadoma wystę-

puje po jednej stronie
• rozwiązuje równania typu: 2 ∙ x – 7 + x = 8, korzy-

sta w tym celu z dodawania do obu stron równania 
(odejmowania od obu stron równania) tego samego 
wyrażenia

 Metody
• gra dydaktyczna
• praca z podręcznikiem 

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca w grupach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• kartki wielkości połowy kartki zeszytowej

• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 6

Temat w podręczniku: 4. Trudniejsze równania     2 x 45 min

• Zad. 3 s. 83 z podręcznika - kilku uczniów zapisuje 
na tablicy swoje rozwiązania. Uczeń, którego roz-
wiązanie jest poprawne i różne od równań innych 
uczniów, otrzymuje plusa. 

Faza podsumowująca                           (5 min)

• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 83 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2, 4 i 6 s. 83 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 84 z podręcznika.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązywanie równań z jedną nie-
wiadomą
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej. 
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
  (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania i wykonują pole-

cenia:
 – Co to znaczy rozwiązać równanie?
 – Jak oznaczamy niewiadomą w równaniu?
 – Podaj przykład równania, którego rozwiązaniem 
jest liczba 5. 

 – Podaj przykład równania, które nie ma rozwiązania.

2. Znajdowanie błędów w rozwiązaniu          (5 min)
• Ćwiczenie interaktywne s. 83 z multibooka (zad. 1) 

– uczniowie oceniają poprawność rozwiązań przed-
stawionych równań. Jeśli dane równanie jest błęd-
nie rozwiązane, uczniowie wyjaśniają, na czym po-
lega błąd, a chętny uczeń rozwiązuje je poprawnie 
na tablicy.

3. Rozwiązywanie równań                   (25 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 83 z multibooka (zad. 2 i 3).
• Zad. 5 s. 83 z podręcznika – uczniowie samodziel-

nie rozwiązują równanie w zeszytach. Chętny uczeń 
sprawdza rozwiązanie z treścią zadania.

• Zad. 10 s. 105 ze zbioru zadań – chętni uczniowie roz-
wiązują zadanie na tablicy, a pozostali w zeszytach.

• Zad. 14 s. 105 ze zbioru zadań – uczniowie rozwiązu-
ją zadanie samodzielnie w zeszytach.

Faza podsumowująca                           (5 min)

• Uczniowie odpowiadają na pytania i wykonują pole-
cenia:
 – Czy liczba 5 jest rozwiązaniem równania  
7 + 4 ∙ x = 17?

 – Czy rozwiązanie równania x – 9 = 2 jest rozwiąza-
niem równania 4 + x = 15?

 – Ułóż równanie, za pomocą którego można rozwią-
zać zadanie:

   Obwód trójkąta równobocznego wynosi 24 cm.  
Oblicz długość boku tego trójkąta.

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 i 5 s. 99–100 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4 i 5 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej V.3).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 100 w zeszycie ćwiczeń.
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 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Jak rozwiązać trudniejsze równanie 
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji nauczymy się rozwiązywać trud-
niejsze równania.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek          (5 min)
• Gra dydaktyczna Pieniądze w  portfelu ze s. 85  

z podręcznika – chętny uczeń odpowiada na pyta-
nie, ile złotówek, ile dolarów i ile jenów jest w każ-
dym portfelu z osobna, a ile w obu portfelach łącz-
nie. Inny uczeń upraszcza podane wyrażenie.

2. Upraszczanie równań  (10 min)
• Nauczyciel zapisuje na  tablicy następujące równa-

nie: 3 ∙ x + 1 + 2 ∙ x + 4 = 20. Uczniowie analizują 
tekst ze s. 86 z podręcznika dotyczący upraszczania 
równań. Chętny uczeń własnymi słowami opisuje 
czynności, jakie można wykonać, aby uprościć za-
pisane równanie.

• Nauczyciel, powołując się na  znaną zasadę do-
dawania (odejmowania) do  (od) obu stron rów-
nania tej samej liczby, na  przykładzie równania 
3 ∙ x + 8 + 2 ∙ x = 20 + 2 ∙ x wprowadza podobną 
zasadę dla wyrazów z taką samą niewiadomą. Zwra-
ca uwagę, że znak + lub – jest związany z wyrazem, 
przed którym stoi.

• Uczniowie zapisują notatkę w zeszytach:
Rozwiązując równanie, możemy: 
 – dodać lub odjąć liczby, które występują po tej 

samej stronie równania,
 – dodać lub odjąć wyrazy, które występują po tej 

samej stronie równania i w których występuje 
ta sama niewiadoma, 

 – do obu stron równania dodać ten sam wyraz,
 – od obu stron równania odjąć ten sam wyraz.

3. Rozwiązywanie równań (20 min)
• Uczniowie utrwalają wiedzę o  sposobach uprasz-

czania równań na przykładzie równań ze s. 87–88 
z podręcznika (poziomy A–D). W pierwszym kroku 
uczniowie indywidualnie analizują rozwiązanie 
przykładu, a następnie chętny uczeń własnymi sło-
wami opisuje wykonane czynności i  samodzielnie 
rozwiązuje równanie na tablicy.

• Zad. 1 s. 90 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-
śli uczeń poprawnie rozwiąże trzy kolejne przykłady 
z jednego poziomu, może przejść na następny poziom.

Faza podsumowująca (5 min)

• Czterech chętnych uczniów rozwiązuje na  tablicy 
po jednym przykładzie (ostatni przykład z każdego 
poziomu).

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–5 s. 101–102 w  zeszycie ćwiczeń (zad. 1–3 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej V.4) .

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązywanie równań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej. 
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Jak rozwiązujemy trudniejsze równania (10 min)
• Zad. 2 s. 90 z  podręcznika – wybrani uczniowie 

kolejno rozwiązują na  tablicy równania I–IV, wy-
jaśniają czynności wykonane w  celu uproszczenia 
i  rozwiązania równania. Pozostali uczniowie kon-
trolują rozwiązania i zapisują je w zeszytach.

2. Sztafeta 4 × 12 równań  (25 min)
• Nauczyciel dzieli uczniów na 4-osobowe grupy. Każ-

da grupa otrzymuje 12 kartek – uczniowie podpi-
sują je numerem swojej grupy. Nauczyciel zapisuje 
na tablicy numery zadań: 1, 2, 3, 12, 13, 17 s. 107–
108 ze zbioru zadań. Z każdego zadania uczniowie 
będą rozwiązywać przykłady b) i c). 

• Każdy przykład rozwiązywany jest przez wszyst-
kich uczniów z grupy: wybrana osoba zapisuje rów-
nanie i  wykonuje pierwsze przekształcenie, a  na-
stępnie przekazuje kartkę kolejnej osobie. Uczeń, 
który wykona ostatnie przekształcenie, czyli uzyska 
rozwiązanie równania, zanosi kartkę do nauczycie-
la. Jeżeli w rozwiązaniu jest błąd, nauczyciel oddaje 
kartkę grupie, a  uczniowie muszą znaleźć błędne 
przekształcenie i poprawić rozwiązanie.
Nauczyciel zwraca uwagę, aby kolejne przykłady 
rozpoczynali różni uczniowie.
Każdej grupie przysługuje prawo do dwukrotnego 
skorzystania z koła ratunkowego w postaci pytania 
skierowanego do nauczyciela.

• Uczniowie z  grupy, która rozwiązała wszystkie 
przykłady bezbłędnie lub z najmniejszą liczbą błę-
dów, rozwiązują na tablicy przykłady a) z zadań 2, 
3, 12, 13. Jeśli rozwiążą je poprawnie, otrzymują 
oceny bardzo dobre. Nauczyciel decyduje, które za-
danie przypadnie każdemu uczniowi.

Faza podsumowująca (5 min)

• Uczniowie dzielą się wrażeniami z pracy zespołowej.

• Zadanie pracy domowej.

• Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 103 w  zeszycie 
ćwiczeń.
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 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• dodaje (odejmuje) wyrazy podobne, które występują 

po jednej stronie równania
• określa kolejne kroki rozwiązywania zadań teksto-

wych
• analizuje treść zadania, ustala wielkości dane i nie-

wiadome
• układa równanie do treści zadania
• rozwiązuje równanie
• sprawdza rozwiązanie z warunkami zadania
• formułuje odpowiedź do zadania
• rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań
• rozwiązuje zadania geometryczne za pomocą rów-

nań

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca w grupach
• praca z całą klasą

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych 
za pomocą równań 
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki V.3–4 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać różne zadania tek-
stowe za pomocą równań.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (10 min)
• Nauczyciel wyjaśnia przebieg gry Podpisana foto-

grafia ze s. 93 z podręcznika. Uczniowie wykonują 
ćwiczenie w grupach 4-osobowych.

2. Jak rozwiązujemy zadania tekstowe?        (20 min)
• Nauczyciel omawia kolejne czynności, jakie należy 

wykonać, rozwiązując zadanie za pomocą równania:
 – Czytamy bardzo dokładnie treść zadania (czasem 
trzeba to zrobić kilkakrotnie).

 – Wprowadzamy niewiadomą i  zapisujemy, co  ona 
oznacza.

 – Opisujemy kolejne kroki prowadzące do ułożenia 
równania.

 – Układamy równanie.
 – Rozwiązujemy równanie.
 – Sprawdzamy, czy wynik jest zgodny z warunkami 
zadania.

 – Zapisujemy odpowiedź.
• Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują przy-

kłady ze s. 94 i 95 z podręcznika.
• Zad. 1 i 2 s. 96 z podręcznika – uczniowie rozwiązu-

ją zadania w parach.
• Zad. 3 s. 97 z  podręcznika – uczniowie wspólnie 

rozwiązują zadanie. Chętny uczeń zapisuje kolejne 
kroki rozwiązania na tablicy, a pozostali uczniowie 
w zeszytach.

3. Wyrażenie algebraiczne (5 min)
• Nauczyciel wprowadza pojęcie wyrażenie algebra-

iczne. Uczniowie podają wyrażenia algebraiczne, 
które zapisali podczas rozwiązywania zadań na tej 
lekcji.

Faza podsumowująca                          (5 min)

• Uczniowie odpowiadają na pytania:
 – Czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji?
 – Co sprawiło trudność?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–4 s. 104–105 w  zeszycie ćwiczeń (zad. 1–3 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej V.5).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej. 
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
  (5 min)
• Nauczyciel prezentuje Wiedzę w  pigułce ze s. 96 

z  multibooka. Uczniowie analizują kolejne kroki 
rozwiązania zadania tekstowego.

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych       (30 min)
• Zad. 11 s. 98 z multibooka – uczniowie rozwiązują 

zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.
• Zad. 5–10 s. 97–98 z podręcznika – uczniowie wspól-

Temat w podręczniku: 5. Zadania tekstowe     3 x 45 min
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nie rozwiązują zadania w  grupach 4-osobowych, 
każdy uczeń z grupy zapisuje rozwiązania w zeszy-
cie. Po ustalonym czasie każda z grup przedstawia 
rozwiązanie jednego zadania na  tablicy. Wszyscy 
uczniowie z grupy są przy tablicy, dzielą się rolami 
(jeden czyta i analizuje zadanie, drugi układa rów-
nanie, trzeci je rozwiązuje, czwarty robi sprawdze-
nie i formułuje odpowiedź).

Faza podsumowująca                          (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytanie:

 – Jakie są kolejne etapy rozwiązywania zadania 
tekstowego?

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–IV Czy już umiem? s. 99 z podręcznika.
Zad. 5–6 s. 106 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4–6 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej V.5).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 98–99 z podręcznika.

Lekcja 3
Faza wprowadzająca (5 min)

Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji 

 (5 min)
• Uczniowie przypominają etapy rozwiązywania za-

dania tekstowego.
• Ćwiczenie interaktywne s. 96 z multibooka (zad. 1).

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych (30 min)
• Ćwiczenie interaktywne s. 96 z multibooka (zad. 2).
• Zad. 5–10 s. 110 ze zbioru zadań – uczniowie rozwią-

zują zadania samodzielnie. Dwaj uczniowie z pomo-
cą nauczyciela rozwiązują na tablicy zadania, któ-
rych rozwiązanie sprawiło im najwięcej kłopotu.

• Zad. 15–20 s. 111 ze zbioru zadań – uczniowie roz-
wiązują zadania w parach. Chętni uczniowie roz-
wiązują na tablicy zadania wybrane przez uczniów, 
którzy nie umieli sobie poradzić z danym zadaniem.

• Zad. 22–24 s. 112 ze zbioru zadań – chętny uczeń 
rozwiązuje wybrane zadanie na tablicy. Pozostali 
uczniowie zapisują rozwiązanie w zeszytach.

Faza podsumowująca  (5 min)
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 7 s. 107 w zeszycie ćwiczeń (zad. 7–9  w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej V.5).


