
Zdalne nauczanie – matematyka kl. VII od 01.02.2021 do 19.02.2021 

 

Temat 1-2: Do służą wyrażenia   algebraiczne? 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-  pojęcie wyrażenia algebraicznego, zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

- budować i odczytywać proste wyrażenia algebraiczne, rozróżniać pojęcia: suma, różnica, iloczyn, 

iloraz. 

 

Temat 3: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-  pojęcie wyrażenia algebraicznego, zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

- obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcania dla jednej zmiennej wymiernej. 

 

Temat 4: Jednomiany. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-   pojęcie jednomianu, pojęcie jednomianów podobnych. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

- porządkować jednomiany, określić współczynniki liczbowe jednomianu, rozpoznać jednomiany 

podobne. 

 

Temat 5-6: Sumy algebraiczne. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-   pojęcie sumy algebraicznej, pojęcie wyrazów podobnych. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

- odczytywać wyrazy sumy algebraicznej, wskazać współczynniki sumy algebraicznej, wyodrębniać 

wyrazy podobne, zredukować wyrazy podobne. 

 

 

 

 

 



Temat 7-8: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-   pojęcie jednomianu, pojęcie jednomianów podobnych, pojęcie sumy algebraicznej. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

- opuścić nawiasy, zredukować wyrazy podobne, rozpoznać sumy algebraiczne przeciwne, obliczyć 

wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do 

obliczeń. 

Temat 9-10: Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-   pojęcie jednomianu, pojęcie jednomianów podobnych, pojęcie sumy algebraicznej. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

- przemnożyć każdy wyraz sumy algebraicznej przez  liczbę,  przemnożyć każdy wyraz sumy 

algebraicznej przez jednomian, podzielić sumę algebraiczną przez liczbę wymierną. 

 

Temat 11-12: Mnożenie  sum algebraicznych. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

-   pojęcie jednomianu, pojęcie jednomianów podobnych, pojęcie sumy algebraicznej. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

- pomnożyć dwumian przez dwumian, doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci, 

stosując mnożenie sum algebraicznych. 

 

Temat 13: Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 

Uczeń powinien znać:                                                                                                                                                                           

- pojęcie wyrażenia algebraicznego,  pojęcie jednomianu, pojęcie wyrazów podobnych,  pojęcie 

jednomianów podobnych, pojęcie sumy algebraicznej. 

 Uczeń powinien umieć:                                                                                                                                                            

- porządkować jednomiany, określić współczynniki liczbowe jednomianu, rozpoznać jednomiany 

podobne,  przemnożyć każdy wyraz sumy algebraicznej przez  liczbę,  przemnożyć każdy wyraz sumy 

algebraicznej przez jednomian, podzielić sumę algebraiczną przez liczbę wymierną, pomnożyć 

dwumian przez dwumian. 

 

Temat 14: Wyrażenia algebraiczne- sprawdzian wiadomości i jego omówienie. 

Omówienie i poprawa sprawdzianu – informacja zwrotna. 

 

 



 


