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Dziękuję za solidne robienie notatek, terminowe przesyłanie zadań. 

Większość rozwiązań jest bezbłędnych, jeśli pojawiają się jakiekolwiek 

błędy – omawiam indywidualnie lub zamieszczam zdjęcie z poprawnymi 

rozwiązaniami na naszej grupie. Na razie otrzymujecie plusiki, ponieważ 

przykłady są b. proste. Jeśli ktoś chciałby otrzymać ocenkę  za rozwiązanie 

zadań- podwyższymy stopień trudności. 

Oczywiście zadanie takie jest dla osób chętnych. 

Do tej pory mówiliśmy o sumach algebraicznych. Znacie to pojęcie, wiecie , 

że w sumie algebraicznej mogą występować litery, liczby, nawiasy, 

działania. Wiecie, że wartość liczbową sumy algebraicznej otrzymamy, jeśli 

w miejsce literek podstawimy liczby i wykonamy wskazane działania.  

 W celu usystematyzowania naszych wiadomości oraz jako wprowadzenie do 

nowego tematu obejrzyjcie lekcję znajdującą się pod linkiem: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fuoY_0YTPG4 

Zapiszmy zatem : 

Temat: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. 

 

Bardzo często sumy algebraiczne umieszczone są w nawiasach, które trzeba 

usunąć. 

 

Usuwanie nawiasów jest dość proste. Jeśli przed nawiasem jest znak „–” 

wówczas zmieniasz znaki wewnątrz nawiasów na przeciwne. Jeśli przed 

nawiasem jest znak „+”, wówczas opuszczasz nawiasy bez zmiany znaków. 

Po usunięciu nawiasów zazwyczaj należy wykonać redukcję wyrazów 

podobnych. Najlepiej to zrobić przez podkreślenie wyrazów podobnych w ten 

https://www.youtube.com/watch?v=fuoY_0YTPG4


sam sposób. Taka metoda jest pomocna i chroni przed pomyłkowym 

pominięciem określonego wyrażenia algebraicznego. 

Wyrazy podobne – mówiąc w skrócie to takie, które mają takie same literki 

 ( mogą być podniesione do tej samej potęgi). Jeśli występują w jednomianach 

pierwiastki to też muszą być z tej samej liczby i tego samego stopnia. 

Rozwiążmy przykładowe zadanie: 

 

Zad.1 
 

Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne. 

 
 

 

Zapamiętaj!!!! 

Jeśli przed nawiasem występuje minus, to należy zmienić wszystkie znaki w 

nawiasie na przeciwne. 

 

 Przykłady: 

–( –3a + 2b –7) = 3a–2b +7 

–( –6x –7y) = 6x + 7y 

–(9 –5b)= –9 + 5b 

 

Jeśli przed nawiasem znajduje się plus, to niczego w sumie algebraicznej  

nie zmieniamy ( tak jakbyśmy wymazali nawias, przepisujemy wszystko, co 

jest w nawiasie bez zmian).  

 

Przykład: 

( t – 3z) + ( t + 5z) = t–3z + t + 5z = 2t + 2z 

8 + (7 k + 3s) = 8 + 7k + 3s 

–7a + ( –4 –3a) + ( 9 – 8a) = –7a –4 –3a + 9 –8a = –18a +5 

http://matfiz24.pl/wp-content/uploads/2014/08/wyrazenia_algebraiczne_007.png


 

Uwaga!!! 

W ostatecznym zapisie, po zredukowaniu wyrazów podobnych, zachowujemy 

kolejność alfabetyczną literek, wyrazy wolne ( liczby bez liter) zapisujemy jako 

ostatnie. 

 Rozwiążcie zadania 1,2/157 oraz 4/158. Czas nadsyłania – 15.04. Osoby 

podam na grupie. 

Pamiętajcie o podkreśleniu wyrazów podobnych w ten sam sposób lub tym 

samym kolorem 

W razie niejasności – kontaktujemy się na grupie.  

Na filmiku również wszystko jest bardzo przystępnie i dobrze wyjaśnione. 

Mam nadzieję, że te zagadnienia nie sprawią Wam problemu. 

Dla chętnych na ocenkę podaję zadania o nieco wyższym stopniu trudności: 

zad.2,3/152 

Na tym kończymy, życzę Wam cudnych, zdrowych i radosnych Świąt. 

 

 

 


