
Matematyka kl IIIA  04-08.05.20r 

Zapisz notatkę( przepisujesz tylko czarny tekst! ), rozwiąż zadanie 

Temat: Równania liniowe z jedną niewiadomą  

  

Równanie postaci ax + b = 0, gdzie x jest niewiadomą, zaś a i b są danymi liczbami 
rzeczywistymi nazywamy równaniem liniowym z jedną niewiadomą.  

Rozwiązanie równania z jedną niewiadomą – to liczba, która podstawiona do równania w 
miejsce niewiadomej spełnia to równanie  (czyli po podstawieniu tej liczby w miejsce 
niewiadomej, lewa strona równania będzie się równać prawej stronie). 

 
Dwa wyrażenia algebraiczne, z których przynajmniej jedno zawiera literę, połączone znakiem 
równości tworzą równanie 
Wyrażenie występujące po lewej stronie znaku równości to lewa strona równania, a 
wyrażenie występujące po prawej stronie to prawa strona równania. 

 

 

 
Rozwiązywanie równań 
Reguły postępowania przy rozwiązywaniu równań: 
1) Do obu stron równania można dodać takie samo wyrażenie. 
2) Od obu stron równania można odjąć takie samo wyrażenie. 
3) Obie strony równania można pomnożyć przez taką samą liczbę różną od zera. 
4) Obie strony równania można podzielić przez taką samą liczbę różną od zera. 
Rozwiązując równanie dążymy do tego, aby po jednej stronie równania znalazły się tylko 
niewiadome, a po drugiej tylko liczby. 
 

 

 

 

 

 



PRZEŚLEŹZADANIA - NIE PRZEPISUJ 

 

Przykład 

 

Sprawdzam, czy liczba 11 spełnia równanie: 

 

Odp.: Rozwiązaniem równania jest liczba 11. 

 Przykład 

 

Odp.: Pierwiastkiem równania jest liczba - 6. 

Przy rozwiązywaniu równań wygodnie jest przenosić (pamiętając o zmianie znaku na 
przeciwny) niewiadome na jedną stronę równania, a wiadome na drugą stronę 
równania. 



 

 

Przykład 

 

Odp.: Rozwiązaniem równania jest liczba 1. 

Przykład 
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Przykład 

=10  / 5 

 
 5 =105 → aby zostawić po lewej stronie tylko x, musimy pomnożyć obie strony przez 5. 

𝑥=5•10 
𝑥=50 → rozwiązaniem tego równania jest liczba 50. 

 

 



PRZEPISZ DO ZESZYTU  

1.Do obu stron równania można dodać takie samo wyrażenie. 

x-4=6                                                                                                                                                                  
𝑥−4=6 /+4→ aby przenieść (-4) na prawą stronę, musimy do obu stron dodać  4                                                
x-4+4=6+4 
𝑥=6+4 
𝑥=10→ rozwiązaniem tego równania jest liczba 10. 

 Dokonaj sprawdzenia równania  

Sprawdzenie:                                                                                                                                      
L=10-4                                                                                                                                                  
P=4                                                                                                                                                      
L=P 

2.Od obu stron równania można odjąć takie samo wyrażenie. 

X+9=12                                                                                                                                                                
𝑥+9 =12  / -9 → aby przenieść 9 na prawą stronę, musimy  od obu stron odjąć 9 
𝑥+9-9=12−9                                                                                                                                                                                
𝑥=3→ rozwiązaniem tego równania jest liczba 3. 
 Dokonaj sprawdzenia równania czyli za x do równania wstawiamy 3 

P=3+9=12 

L=12 

P=L 

3.Obie strony równania można pomnożyć przez taką samą liczbę różną od zera. 

  – 1 = 2                                                                                                                                      

 − 1 = 2   | ∙ 4 aby pozbyć się „kreski ułamkowej” mnożymy obie strony równania przez 

mianownik, czyli liczbę 4                                                                                                                 
 4 − 1 = 2 4 - skracamy czwórki                                                                                                 

x – 4 = 8                                                                                                                                       
x = 8 + 4                                                                                                                                       
x = 12        

  Odpowiedź: Liczba 12 jest rozwiązaniem równania.  

Dokonaj sprawdzenia równania 

 

 

 



4.Obie strony równania można podzielićprzez taką samą liczbę różną od zera. 

– 3 + 2x – 6 = 3 – 4x  przenosimy niewiadome na lewą stronę równania, a liczby  na prawą 
stronę równania pamiętając, że zmieniamy znak  na przeciwny                                                        
2x + 4x = 3 + 3 + 6  redukujemy wyrazy podobne                                                                           
6x = 12   |:6   obie strony równania dzielimy przez 6                                                                          
x = 2   rozwiązanie równania                                                                                                      
Odpowiedź: Liczba 2 jest rozwiązaniem równania. 

Dokonaj sprawdzenia równania 

 

 

ZADANIE  

Podaj liczbę spełniającą równanie, sprawdź: 

1. 2𝑦−3=15 
2. 𝑥+5=14 
3. 3𝑦=12 

 

 


