
ITG8  matematyka 04.05.2020r. 

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole podstawę programową realizujemy zdalnie. 

Rozpoczynamy dział „Funkcja liniowa”  

Tematy jakie będziemy realizować w tym tygodniu to: 
1. Interpretacja  geometryczna współczynników a i b. 

2. Własności funkcji liniowej cz I 

3. Własności funkcji liniowej cz II 

 

1. Proszę o wykonanie 20 ćwiczeń z wykorzystaniem programu Geogebra: 
https://www.geogebra.org/m/janxjF4N 

W tych ćwiczeniach należy odpowiednio przestawić punkty w układzie współrzędnych, tak 

aby utworzyły prostą, która jest wykresem funkcji, której wzór zobaczycie po prawej stronie. 

Następnie zaznaczcie kwadracik sprawdź. Jeśli ćwiczenie jest dobrze wykonane to pojawi 

Wam się napis CORRECT!!! 

2. Następnie proszę obejrzeć film edukacyjny: https://pistacja.tv/film/mat00663-wlasnosci-

funkcji-liniowej?playlist=979  

3. Następnie proszę o rozwiązanie ćwiczenia 8 ze str. 211 oraz zadań: 

Zad. 1 

Dana jest funkcja  y = 3x - 3,      x należy do zbioru R 

a.) sporządź wykres funkcji. 

b.) oblicz jej miejsce zerowe. 

c.) określ czy funkcja jest rosnąca, malejąca, czy też stała.  

d.) podaj współrzędne punktu, w którym wykres funkcji przecina oś OY a w jakim przecina oś 

OX 

e) Przez jakie ćwiartki układu współrzędnych przechodzi ta prosta. 

 

Zad. 2 

Dane są funkcje: y = 0,25x + 1 ;     y = -0,25x + 1 ;     y = 0,25x -3     

dla x należącego do zbioru R 

a.)sporządź ich wykresy w jednym układzie współrzędnym. 

b.) oblicz współrzędne punktów przecięcia wykresów funkcji z osią OY oraz osią  OX. 

 

Zad. 3 

Znajdź wzór funkcji liniowej  y = ax + 9,     x należy do R, której miejscem zerowym jest 

liczba 3. 

a.) sporządź wykres tej funkcji. 

b.) czy ta funkcja jest rosnąca, malejąca, czy stała. 

c.) sprawdź do wykresu której funkcji należą punkty : P(2020  ,   502 )  i  Q(0,8  ,  -2,8  ) 

 

Zad. 4 

Punkt A=(1,3) należy do wykresu funkcji y=-3x +b. 

a.) znajdź wzór tej funkcji. 

b.) sporządź wykres tej funkcji. 

c.) Wykres danej funkcji przesunięto pionowo w dół o cztery jednostki. Napisz wzór funkcji, 

której wykresem jest otrzymana prosta. 

 

Zad. 5 

Znajdź punkt przecięcia wykresów funkcji liniowych z osiami układu współrzędnych. 

a.) y = 2x. 

b.) y = -5x + 2. 

c.) y= 0,5x + 1 

https://www.geogebra.org/m/janxjF4N
https://pistacja.tv/film/mat00663-wlasnosci-funkcji-liniowej?playlist=979
https://pistacja.tv/film/mat00663-wlasnosci-funkcji-liniowej?playlist=979


4. Skany lub zdjęcia rozwiązań proszę przesłać na mojego e-maila anitawojciechowska@wp.pl 

do dnia 10.05.2020 

 

 

 

W razie pytań proszę o kontakt e-mailowy lub na Messengerze. 

Dziękuję wszystkim za systematyczną pracę i zaangażowanie. 

 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Każdą pracę podpisujemy imieniem i nazwiskiem zamieszczamy klasę do której chodzicie 
oraz datą publikacji zadań 
Przykład w jaki sposób powinna być podpisana praca z matematyki 
 
Jan Kowalski klasa I TG8 praca z dnia 04.05.2020 
 
 

2.  Termin nadsyłania prac zamieszczony jest w każdym pliku informującym o tematach i 
zadaniach na dany tydzień. 

3. Bark przysłanej pracy w wyznaczonym terminie równoznaczny jest z oceną niedostateczną.  

4.  Ocenę niedostateczną można poprawić spełniając 2 warunki: 
a) nadesłać zaległą pracę oraz 
b) odpowiedzieć z zagadnień zawartych w nadesłanej po terminie pracy podczas 

wideorozmowy (na Messengerze) lub podczas spotkania na Discordzie. Termin takiej 
rozmowy ustala uczeń z nauczycielem. 

 

mailto:anitawojciechowska@wp.pl

