
Klasa 1a 
Temat: Układy równań liniowych. 
 
Opracowanie tematu 
Zapoznajcie się z przykładami i objaśnieniami na stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/uklad-dwoch-rownan-liniowych/D1EPEzARa 
 
Sposoby rozwiązywania układów równań metodą podstawiania oraz metodą przeciwnych 
współczynników szczegółowo omówione są w Przykładzie 1 oraz Przykładzie 2 na stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/uklad-rownan-liniowych/D1Am8ZIdH 
oraz naszym podręczniku na str.117 – Rozdział 3.8 Układy równań liniowych (1) – Przykłady 
i str.120 – Rozdział 3.9 Układy równań liniowych (2) – Przykłady. 
Ważne: 
I.  Rozwiązanie układu równań (czyli otrzymany wynik) nie zależy od: 
• Wyboru metody rozwiązywania, 
• Kolejności równań w układzie – można ją zmienić na każdym etapie rozwiązywania. 
II.  W przypadku metody podstawiania rozwiązanie układu równań nie zależy od wyboru wyznaczonej 
niewiadomej i tego, z którego równania ją wyznaczamy. 
W przypadku metody przeciwnych współczynników rozwiązanie układu równań nie zależy od wyboru 
niewiadomej, którą redukujemy.  
 
Zadania 
Wykonajcie ćwiczenia: 1, 2, 4, 11, 13, 18, 20 i 21 ze strony: 
https://epodreczniki.pl/a/zadania/D1HAtyZSc 
 
 
 
 
Klasa 2a 
Temat 1: Procent składany. 
 
Opracowanie tematu 
Zapoznajcie się z materiałami na stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/procent-skladany/DcV6vN47s 
 
Zadania 
Wykonajcie ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 13 z powyższej strony. 
 
Temat 2: Powtórzenie wiadomości o ciągach. 
 
Zadania 
Nasz podręcznik   
Str.151/ Zestaw I zadania: 11b, d, e, 13a, b, 
Str.151/ Zestaw II zadania: 3, 4a,b, 5, 7a, 8, 10a,b, 12, 13 
 
 
 
Klasa 3a i 3b 
Temat: Bryły obrotowe: walec, stożek, kula. 
 
Opracowanie tematu 
Definicja i własności walca oraz przykładowe zadania znajdują się na stronie: 



https://epodreczniki.pl/a/bryly-obrotowe---walec/Dq25hcgT7 
oraz w naszym podręczniku na str.105 – Rozdział 3.10. Walec 
 
Definicja i własności stożka oraz przykładowe zadania znajdują się na stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/bryly-obrotowe---stozek/Dajy7psdP 
oraz w naszym podręczniku na str.108 – Rozdział 3.11. Stożek 
 
Definicja i własności kuli oraz przykładowe zadania – zapoznajcie się z materiałem w podręczniku na 
str.111 – Rozdział 3.12. Kula 
 
Zadania 
Wykonajcie ćwiczenia:  
Ćw.1, 4, 5, 6, 8 ze strony https://epodreczniki.pl/a/bryly-obrotowe---walec/Dq25hcgT7 
Ćw. 1, 2, 3, 5, 7 ze strony https://epodreczniki.pl/a/bryly-obrotowe---stozek/Dajy7psdP 
Podręcznik str.112/ Zadanie 1 
    
 


