
Witam Was po przerwie świątecznej. 

Na kolejnych lekcjach zajmiemy się mnożeniem sum algebraicznych przez 

liczbę. Zapiszmy:  

Temat: Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę. ( 16.04, 17.04). 

 

Aby zrozumieć mnożenie sum algebraicznych przez liczbę,  przypomnijmy 

sobie jak wykonujemy proste mnożenie jednomianów przez liczby. Zasada 

wykonywania tego typu działań jest prosta: mnożymy przez siebie poszczególne 

liczby i przepisujemy literkę.  

 

Przykłady: 

a) 3⋅x=3x 

 

b) 2⋅4x=8x  

 

c) 3x⋅5=15x 

 

d) −3⋅2x= −6x 

 

e) −5⋅(−2x)=10x 

 

W powyższych przykładach mnożyliśmy liczbę przez pojedynczy jednomian, 

 a teraz pomnożymy sumę algebraiczną znajdującą się w nawiasie przez jakąś 

liczbę. Tutaj mnożenie odbywa się w ten sposób, że liczbę stojącą przed 

nawiasem (lub tuż za nim) mnożymy przez każdy kolejny składnik sumy 

znajdującej się w nawiasie. 

 

Przykład: 

 

a) 4(3a+5)=4⋅3a+4⋅5=12a+20 

 

b) 4(3a+5b)=4⋅3a+4⋅5b=12a+20b 

 

c) −2(7x+3y)= −2⋅7x+(−2)⋅3y= −14x+(−6y)= −14x−6y 

 

d) −(6x−2y+3z)= −6x+2y−3z (zmieniamy znaki, ponieważ minus stoi przed 

nawiasem) 

 



Podsumujmy: aby pomnożyć sumę algebraiczną przez liczbę  mnożymy 

każdy składnik tej sumy przez daną liczbę, która znajduje się przed lub za 

nawiasem.  

Jeśli masz problem ze zrozumieniem tego tematu – proponuję obejrzeć dobrze 

fragment lekcji poświęconej temu zagadnieniu ( od drugiej minuty filmu do 

końca)  

https://www.youtube.com/watch?v=SK7jkDKptVU 

Przeanalizuj przykład 1 w podręczniku na stronie 160. 

Rozwiąż zadania 1 (a), 2 (a), 3 /160. 

Temat: Działania na sumach algebraicznych. ( 20.04). 

Skoro umiemy już mnożyć sumę algebraiczną przez liczbę oraz potrafimy 

redukować  wyrazy podobne, możemy przejść do zadań, w których wykonujemy 

te czynności razem. 

Przykład1: 

Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych: 

5a + (–3b + 4 a) + 2 (3a – 2b) = 5a + (–3b) + 4a+ 6a –4b =  

= 5a –3b +4a +6a –4b = 15a –7b 

Przypomnijmy  na kilku przykładach dodawanie i odejmowanie sum 

algebraicznych: 

Przykład 2. Uprość wyrażenie (5a+b)−4a 

 

Przed nawiasem nie mamy żadnego znaku, zatem opuszczamy nawiasy tak 

jakby stał tam plus (czyli bez zmieniania zawartości nawiasu) 

(5a+b)−4a=5a+b−4a=a+b 

Przykład3. Uprość wyrażenie 7a+2b+(3a+2b−c).  

  

Przed nawiasem mamy dodawanie, zatem wystarczy  opuścić nawiasy i 

potraktować je tak, jakby ich nie było. Otrzymamy w ten sposób: 

7a+2b+(3a+2b−c)=7a+2b+3a+2b−c=10a+4b–c 

Przykład 4. Uprość wyrażenie 7a+2b−(3a+2b−c). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SK7jkDKptVU


Zadanie bardzo podobne do poprzedniego, ale tym razem mamy przed 

nawiasem znak odejmowania. To oznacza, że wszystkie liczby znajdujące się w 

nawiasie muszą zmienić swój znak. Otrzymamy więc: 

7a+2b−(3a+2b−c)=7a+2b−3a−2b+c=4a+c 

Zwróć uwagę, że w tym przypadku uproszczenie zapisu pozwoliło nam wręcz 

pozbyć się niewiadomej b. 

Przykład 5. Uprość wyrażenie −(x−y)−(3x−2y). 

 

Tym razem mamy dwa nawiasy przed którymi znalazł się minus, więc ostrożnie 

musimy opuścić obydwa nawiasy  zmieniając odpowiednie znaki. 

−(x−y)−(3x−2y)= −x+y−3x+2y=−4x+3y 

 

 

Zapamiętaj!!! 

Jeśli przed nawiasem ( lub za nawiasem) stoi liczba, wówczas należy pomnożyć 

wszystkie składniki sumy  przez tę liczbę: 

Przykład 6. 

–3( 2a –5) + 6( 4a–3) = –6a + 15 + 24a –18 = 18a –3 

Rozwiążcie samodzielnie zadani a 5/161 (bez przykładów g,h) oraz 6/161. 

Termin przesyłania notatek i zadań: 20.04. godz. 20.00.  

 Powodzenia. 

 

    


