
Arkusz hospitacji diagnozującej

Klasa ................................................... I gimnazjum

Przedmiot............................................ matematyka

Zagadnienie hospitacyjne ................... Przekształcanie wyrażeń algebraicznych

Oczekiwania hospitacyjne:

1. Uczeń umie poprawnie nazwać wyrażenie algebraiczne

2. Uczeń oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego

3. Uczeń rozpoznaje jednomiany i sumy algebraiczne

4. Uczeń potrafi dodawać, odejmować i mnożyć przez jednomian sumy algebraiczne

5. Uczeń potrafi wyłączyć wspólny czynnik przed nawias

Temat: Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych

Metody:ćwiczeniowa

Formy pracy: równym frontem, indywidualna

Środki dydaktyczne: karta pracy, krzyżówka dla każdego ucznia

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjno – porządkowe

2. Wprowadzenie do zajęć – uczniowie rozwiązują krzyżówkę z hasłem

3. Praca indywidualna – trzyczęściowa kartkówka (10 minut)

4. Praca równym frontem – uczniowie przekształcają wyrażenia algebraiczne na tablicy

5. Ocena efektów pracy



Opracowanie: mgr Mirella Stolarczyk
nauczyciel matematyki
w Miejskim Gimnazjum nr3 w Knurowie

CELE
OPRERACYJNE

NR
WSKAŹNIKA WSKAŹNIKI

ŚRODKI
DYDAKTYCZNE

I METODY
1. Uczeń umie

poprawnie
nazwać wyrażenie
algebraiczne

1a
1b
1c

1d

1e

Uczeń wie kiedy wyrażenie
algebraiczne jest
- sumą ( a + b)
- różnicą (a – b)
- iloczynem (a b)

- ilorazem 








b

a

- potęgą (a2)

Praca indywidualna
- test wyboru (część
I sprawdzianu)

2. Uczeń oblicza
wartość liczbową
wyrażenia
algebraicznego

2a

2b

Uczeń umie:
- podstawić w miejsce zmiennej

daną liczbę
- obliczyć wartość liczbową

wyrażenia zgodnie z kolejnością
wykonywania działań

Praca indywidualna
–przykład
obliczenia wartości
liczbowej (część II
sprawdzianu)

3. Uczeń rozpoznaje
jednomiany
i sumy
algebraiczne

3a

3b

Uczeń rozpoznaje,że:
- jeżeli wyrażenie jest pojedynczą

liczbą, literą lub iloczynem liczb
i liter, to jest jednomianem

- jeżeli wyrażenie jest sumą
jednomianów, to jest sumą
algebraiczną

Praca indywidualna
– tabelka do
uzupełnienia (część
III sprawdzianu)

4. Uczeń potrafi
dodawać,
odejmować,
mnożyć przez
jednomian sumy
algebraiczne

4a
4b

4c

4d

Uczeń potrafi:
- zredukować wyrazy podobne
- dodać sumy algebraiczne

(usunąć nawias po znaku „+”)
- odjąć sumy algebraiczne

(usunąć nawias po znaku „-”)
- pomnożyć sumę algebraiczną

przez jednomian (usunąć nawias
po znaku mnożenia)

Praca równym
frontem -
rozwiązywanie
przykładów na
tablicy

5. Uczeń potrafi
wyłączyć
wspólny czynnik
przed nawias

5a
5b

Uczeń potrafi:
- rozłożyć jednomian na czynniki
- wyłączyć wspólny czynnik

przed nawias czyli zamienić
sumę algebraiczną na iloczyn

Praca równym
frontem -
rozwiązywanie
przykładów na
tablicy


