
DIANA SARYUSZ-SZARSKA - NAUCZYCIEL MATEMATYKI 
W GIMNAZJUM MIEJSKIM NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

 

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI 

W KLASIE I GIMNAZJUM 

 

TEMAT: Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie wiadomości. 

 

CELE LEKCJI: 

OGÓLNE: 
a. powtórzenie i utrwalenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych; 
b. kształtowanie techniki posługiwania się językiem symboli matematycznych; 
c. rozwijanie umiejętności logicznego myślenia; 
d. umiejętność wykorzystania zdobytych wiadomości teoretycznych 

do rozwiązywania zadań. 

OPERACYJNE: 
Uczeń: 

▪ podaje przykłady wyrażeń algebraicznych; 
▪ buduje i czyta proste wyrażeń algebraicznych; 
▪ oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych; 
▪ zna pojęcie jednomianu, porządkuje jednomiany; 
▪ redukuje wyrazy podobne; 
▪ dodaje i odejmuje sumy algebraiczne – opuszczanie nawiasów i redukcja wyrazów podobnych; 
▪ mnoży sumy algebraiczne przez jednomiany, 
▪ wyłącza wspólny czynnik przed nawias; 

 

METODY PRACY: 

•  słowna; 

•  praktyczna. 

 

FORMY ORGANIZACYJNE: 

•  z całym zespołem; 

•  praca w grupach; 

•  elementy pracy indywidualnej. 

 

POMOCE DYDAKTYCZNE: 

•  zestawy zadań. 

PRZEBIEG LEKCJI: 

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA (NAWIĄZUJĄCA): 
a. sprawdzenie listy obecności; 
b. przypomnienie wiadomości i zdobytych umiejętności z działu wyrażenia algebraiczne 

(burza mózgów); 
c. podział klasy na zespoły. 

2. CZĘŚĆ GŁÓWNA LEKCJI: 
a. zapisanie tematu lekcji; 
b. rozdanie zestawów zadań; 
c. rozwiązywanie zadań(załączniki). 

3. CZĘŚĆ KOŃCOWA (PODSUMOWUJĄCA): 
a. omówienie zadań; 
b. wystawienie ocen za pracę na lekcji. 
 



ZADANIE 1 
Wyjmij z koperty karty. Umieść je w polu oznaczonym „KARTY”, niezapisaną stroną do góry. 
Rozstrzygnij, czy zapisane na kartach stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe. 
Przy rozwiązywaniu zadania obowiązują następujące zasady: 

•  członkowie grupy kolejno wyciągają karty, głośno czytają tekst, 

•  następnie proponują grupie odpowiedź: „PRAWDA” lub „FAŁSZ”, 

•  następnie pozostali członkowie grupy wyrażają swoje zdanie, 

•  odczytujący kładzie kartę na polu „PRAWDA” lub „FAŁSZ” chyba, że grupa w krótkim czasie 
nie dojdzie do porozumienia – wtedy karta wędruje na pole „BRAK DECYZJI” lub „BRAK 
WIEDZY”. 

 

PRAWDA  FAŁSZ 

 KARTY  

BRAK 

DECYZJI 
 

BRAK 

WIEDZY 
 

Czy 5xy3 jest to jednomian Czy 2x + 2y jest to jednomian 
Czy podane jednomiany są 

podobne: -2xy  i 2yx 

Czy podane jednomiany są 
podobne: 3xy2 i 3x2y 

Po uporządkowaniu jednomianu 
3x(-2)y  otrzymamy 

-6xy 

Po uporządkowaniu jednomianu 
-2a(-5)ba2b otrzymamy 

-10a3b2 

Wartość wyrażenia 7a dla a=-3 
To -21  

Wartość wyrażenia 3x-y dla 
x=5, y=-2 to 13 

Suma sześcianów liczb x i y 
(x+y)3 

Liczba 3 razy mniejszą od a 
to 3a 

Różnica liczb x i y to 
y-x 

 

Liczba o 6 większa od y to 
6+y 

Różnica połowy liczby 
x i dwukrotności liczby y to 

0,5x-2y 
)35(35 2 yxyxx +=+  

2a+4ab-8a2b= 
2a(1+2b+4ab) 

 



ZADANIE 2 
Uprość podane wyrażenia algebraiczne. Następnie wpisz litery w kratkach według następującej 
zasady: jeśli otrzymasz na przykład 3a+4b, to do kratki nr 3 wpisz literę a, a do kratki nr 2 – literę b. 
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ANKIETA 

Proszę oceń w skali od 1 do 5: 

Czy lekcja była ciekawa? ………. 

Czy w trakcie lekcji panowała przyjazna i miła atmosfera? ………. 

Czy miałe(a)ś możliwość wykazania się posiadanymi wiadomościami i umiejętnościami?...... 

Czy uwzględniałe(a)ś opinie kolegów odnośnie Twoich rozwiązań?....... 

Dziękuję ☺ 

 

 


