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Matematyka jest miarą wszystkiego. 
Arystoteles 

Drogi Uczniu! 

Powtórzenie z wyrażeń algebraicznych. Otrzymujesz głównie zestawy zadań otwartych, ponieważ 

zadania zamknięte, z tego tematu, przekazałam Ci w szkole (styczeń/luty). Na rozgrzewkę jednak krótki 

test w postaci zadań zamkniętych. 

Przypomnij podstawowe wiadomości z tego zakresu i z uwagą spróbuj rozwiązać otrzymane 

zadania.  

29.05.2020 

TEMAT: Powtórki przed egzaminem (8) – Wyrażenia algebraiczne.  
 

W zeszycie przedmiotowym zapisz TEMAT LEKCJI, NOTATKĘ (teoria) oraz rozwiązania zadań wybranych 

przez siebie tak, aby stanowiły przekrój omawianego zagadnienia i różnorodność typów zadań. 

 

Temat w podręczniku dla klasy VIII – str. 46-50 oraz zadania w zeszycie ćwiczeń, a także tematy 

z klas programowo niższych (klasa VII – Dział 4. Wyrażenia algebraiczne, str. 154-184) 

TEORIA 

1. film 12 minut do sprawdzianu… WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE  

https://www.youtube.com/watch?v=NTN-VQpCF7k 

2. film Wyrażenia algebraiczne – obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego  

https://www.youtube.com/watch?v=epFT2VYokdc 

3. powtórzenie z epodręcznikiem: 

1) Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych 

https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-wyrazen-algebraicznych/DtfhxoeUv 

2) Jednomiany i sumy algebraiczne 

https://epodreczniki.pl/a/jednomiany-i-sumy-algebraiczne/DXcaYppDY 

3) Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych 

https://epodreczniki.pl/a/wartosci-liczbowe-wyrazen-algebraicznych/D13Gy6x5u 

4) Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 

https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-i-odejmowanie-sum-algebraicznych/D7TWoWY8e 

5) Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian 

https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-sumy-algebraicznej-przez-jednomian/Dyp4OidEH 

Każda z lekcji z epodręcznikiem zawiera szereg ćwiczeń, które możesz wykonać samodzielnie,  

a następnie sprawdzić poprawność rozwiązania. Z uwagi na zawartość merytoryczną, interaktywny 

charakter i ciekawe podejście do zagadnień bardzo polecam ww. lekcje.  

Przykłady rozwiązanych zadań 

Zadanie 1. Wykonaj mnożenie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NTN-VQpCF7k
https://www.youtube.com/watch?v=epFT2VYokdc
https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-wyrazen-algebraicznych/DtfhxoeUv
https://epodreczniki.pl/a/jednomiany-i-sumy-algebraiczne/DXcaYppDY
https://epodreczniki.pl/a/wartosci-liczbowe-wyrazen-algebraicznych/D13Gy6x5u
https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-i-odejmowanie-sum-algebraicznych/D7TWoWY8e
https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-sumy-algebraicznej-przez-jednomian/Dyp4OidEH
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Zadanie 2. Oblicz wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych: 

 
Rozwiązanie: 

 
 

Zadanie 3. Zredukuj wyrazy podobne. 

 
 

Zadanie 4. 
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Zadanie 5. Wykonaj mnożenie sum algebraicznych. Zredukuj wyrazy podobne.  

 
 

 
 

WYKORZYSTANE ZASOBY  
✓ https://www.youtube.com/  

✓ https://slideplayer.pl/  

✓ https://epodreczniki.pl/  

✓ https://www.google.com/  

✓ https://matfiz24.pl/  

✓ https://szaloneliczby.pl/  

✓ https://gwo.pl/  

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 7, GWO 

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Zeszyt ćwiczeń Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Makowski A., Masłowska D., Masłowski T., Mentzen E., Nodzyński P., Zbiór zadań i testów 

gimnazjalnych do egzaminu z matematyki, Wyd. Aksjomat 

 

Życzę siły, wytrwałości i trafnych odpowiedzi.  

Powodzenia!  

https://www.youtube.com/
https://slideplayer.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://www.google.com/
https://matfiz24.pl/
https://szaloneliczby.pl/
https://gwo.pl/
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Załącznik nr 1. 

 

 

Test – WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 

Zadanie 1. (1pkt) x tygodni to: 

A. 7x dni B. 
𝑥

7
 dni C. x + 7 dni D. 7 – x dni 

Zadanie 2. (1pkt) Wartość liczbowa wyrażenia 10a+5b−2c dla a=2, b=3, c=4 wynosi: 

A. 26 B. 27 C. 28 D. 29 

Zadanie 3. (1pkt) Mąka kosztuje x zł, a cukier y zł. Jeżeli wiemy, że cukier kosztuje więcej niż mąka, 

to jak zapisać informację, która wskaże nam o ile złotych cukier jest droższy od mąki? 

A. y – x B. (y – x) : x C. (y – x) : y D. (y – x)  100% 

Zadanie 4. (1pkt) Liczba o 5 większa od trzykrotności liczby x to: 

A. 3x + 5 B. 3(x + 5) C. 5x + 3x D. 
𝑥

3
 + 5 

Zadanie 5. (1pkt) Prawda czy fałsz? 

Skoro współczynnikiem liczbowym wielomianu 5abc jest 5, to współczynnikiem liczbowym 

wielomianu abc jest 0. 

A. Prawda B. Fałsz 

Zadanie 6. (1pkt) Prawda czy fałsz? 

Liczbę o 20% większą od liczby x możemy zapisać jako 1,2x. 

A. Prawda B. Fałsz 

Zadanie 7. (2pkt) Które z tych wyrażeń przyjmuje największą wartość dla x=−5? 

A. 
𝑥+5
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B. x – x C. –x + x D. Wszystkie przyjmują 

jednakową wartość. 

Zadanie 8. (2pkt) Który z tych jednomianów da nam zawsze wartość liczbową podzielną przez 4, jeśli 

za x podstawimy dowolną liczbę naturalną większą od 0? 

A. 4x B. x + 4 C. 
𝑥

4
 D. 

4

𝑥
 

Zadanie 9. (2pkt) Zapisz za pomocą symboli matematycznych: 

a) różnicę kwadratu połowy liczby a i sześcianu liczby b; 

b) iloraz kwadratu sumy liczb x i y oraz podwojonego iloczynu tych liczb. 

Zadanie 10. (2pkt) Oblicz obwód poniższej figury. 

 

 
 

 












