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KWIECIEŃ -MAJ             WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA 

 

L.p. Tematyka Wiedza i umiejętności 

 

STR. 

1. 

ZAPISYWANIE 

WYRAŻEŃ 

ALGEBRAICZNYCH 

• znam zasady tworzenia wyrażeń algebraicznych  

• znam pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz, kwadrat 

nieznanych wielkości liczbowych 

• umiem stosować oznaczenia literowe nieznanych wielkości 

liczbowych  

• potrafię zapisać w postaci wyrażenia algebraicznego 

informacje osadzone w kontekście praktycznym z zadaną 

niewiadomą  

• umiem zbudować wyrażenie algebraiczne na podstawie 

opisu lub rysunku  

• potrafię rozwiązać zadanie tekstowe związane  

z budowaniem wyrażeń algebraicznych  

178-184 

2. 

 OBLICZANIE 

WARTOŚCI 

WYRAŻEŃ 

ALGEBRAICZNYCH 

• potrafię obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego 

przekształcenia  

• umiem rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem 

wartości wyrażeń 

• potrafię podać przykład wyrażenia algebraicznego 

przyjmującego określoną wartość dla danych wartości 

występujących w nim niewiadomych  

185-187 

3. 

UPRASZCZANIE 

WYRAŻEŃ 

ALGEBRAICZNYCH 

• potrafię zapisać krócej wyrażenia algebraiczne będące 

sumą, różnicą, iloczynem lub ilorazem jednomianów  

• umiem obliczyć wartość liczbową wyrażenia po jego 

przekształceniu 

• wiem, jak rozwiązać zadanie tekstowe związane z prostymi 

przekształceniami algebraicznymi  

188-192 

4. 

ZAPISYWANIE 

RÓWNAŃ 

• znam pojęcie równania 

• umiem zapisać w postaci równania informacje osadzone w 

kontekście praktycznym z zadaną niewiadomą  

• potrafię zapisać zadanie w postaci równania i 

przyporządkować równanie do podanego zdania 

 

193-196 

5. 

LICZBY 

SPEŁNIAJĄCE 

RÓWNANIE 

• znam pojęcie liczby spełniającej równanie  

• umiem podać rozwiązanie prostego równania  

• potrafię sprawdzić, czy liczba spełnia równanie  

• umiem uzupełnić równanie tak, aby spełniała je podana 

liczba 

• potrafię wskazać równanie, które nie ma rozwiązania  

• umiem zapisać zadanie tekstowe za pomocą równania i 

odgadnąć jego rozwiązanie  
 

197-199 



6. 

ROZWIĄZYWANIE 

RÓWNAŃ 

• znam metodę równań równoważnych 

• potrafię rozwiązać proste równanie przez dopełnienie lub 

wykonanie działania odwrotnego  

• umiem sprawdzić poprawność rozwiązania równania 

• wiem, jak doprowadzić równanie do prostszej postaci  

• potrafię rozwiązać równanie z przekształcaniem wyrażeń  

• umiem zapisać zadanie tekstowe za pomocą równania i 

rozwiązać je  

 

200-203 

7. 

ZADANIA 

TEKSTOWE 

• umiem wyrazić treść zadania za pomocą równania 

• potrafię rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania 

oraz sprawdzić poprawność rozwiązania zadania 
204-208 

 

 

Źródło: podręcznik Matematyka 6 z plusem, wyd. GWO, str. 177 – 208 

 

Zadania treningowe do sprawdzianu:  str. 209 

 

Po zakończeniu tej kart pracy planowany jest sprawdzian z jej zakresu.  

 


