
Урок алгебры ў 7 класе “Складанне і адніманне мнагачленаў” 

Цэлі: 

адукацыйныя: навучэнцы павінны паўтарыць і замацаваць паняцці: адначлен, ступень 

адначлена, мнагачлен, ступень мнагачлена, падобныя складаемыя, стандартны выгляд 

мнагачлена; сфармаваць навыкі правіл раскрыцця дужак і складання і аднімання 

мнагачлена. 

развіваючыя: рэалізацыя прынцыпаў тэорыі і практыкі; развіццё памяці, матэматычнага 

выказвання, дапытлівасці, пазнавальнага інтарэсу; развіццё творчай самастойнасці 

мыслення вучняў; фарміраванне мэтанакіраванасці; 

выхаваўчыя: выхаванне акуратнасці, дысцыпліны, настойлівасці, адказных адносін да 

вучобы. 

Тып урока: урок новых ведаў 

Форма работы: франтальная 

План урока: 

1. Арганізацыйны момант 

2. Праверка дамашняга задання 

3. Актуалізацыя апорных ведаў 

4. Пастаноўка цэлей і задач урока 

5. Знаёмства з новым матэрыялам 

6. Фізкультхвілінка  

7. Замацаванне 

8. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія  

9. Абгрунтаванне дамашняга задання 

Ход урока 

1. Арганізацыйны момант 

Добры дзень, деці! Пачнем наш урок. 

Эпіграфам да ўрока стане выказванне матэматыка, акадэміка Астраградскага “Многое 

из математики не остается в памяти, но когда поймешь ее, тогда легко при случае 

вспомнить забытое”(Слайд 1) 

(Светлафор для вызначэння настрою)(Слайд 3) 

У кожнака на рабочым месце ёсць лесвіца поспеху, прапаную вам ацэньваць сябе на 

кожным этапе ўрока. 

2. Праверка дамашняга задання (Слайды 4-12) 

№1 З якой колькасці адначленаў складаецца мнагачлен? Назавіце іх 

5х+ ; 4 -2 +6 ; +7ху+2 

№2  Вызначыце ступень мнагачлена: 4 -2 +6  

№3 Знайдзіце падобныя складаемыя: 

а) 7х-3+2х 

б) 5ав+3ас-ав+4ас 

в) 7 -4 +5+2 +4  

Вусны лік: -5+6; -16+4; -6-7; 8-13; -3+3; 21+(-(-6)); 55+3+(-55)+(-3). 

3. Актуалізацыя апорных ведаў (Слайды 13-18) 

Давайце ўспомнім асноўныя азначэнні і правілы, якія нам спатрэбяцца для паспяховай 

працы на ўроку. 

- Дайце азначэнне АДНАЧЛЕН. 

- Назавіце выразы, якія з’яўляюцца адначленамі: 

а) 17 с 

б) 5х+  



в) -23  

г) -7 

- Як знайсці ступень адначлена? 

- Назавіце ступені запісаных адначленаў: 

а) 17 с, ступень 10 

г) -7, ступень 0 

- Што такое мнагачлен? 

- Якія складаемыя называюцца падобнымі? 

4. Пастаноўка цэлей і задач урока (Слайд 19) 

Звярніце ўвагу на святлафор. Якія эмоцыі вы адчуваеце, калі бачыце колеры святлафора? 

Святлафор на ўроку не здарма ён будзе дапамагаць нам на кожным этапе ўрока. Як вы 

думаеце лёгкай будзе тэма? Чаму? Давайце звернем увагу на лесвіцу нашай працы і 

паставім перад сабой мэты і задачы ўрока. 

5. Знаёмства з новым матэрыялам (Слайды 20-21) 

Этап 1 Знаёмства з правіламі раскрыцця дужак 

12 + (4 + 3 - 2) 

Звярніце ўвагу на знак перад дужкай, калі знак плюс, якому колеру светлафора ён можа 

адпавядаць? Калі знак плюс, колер светлафора зялёны, значыць дужкі можна раскрыць 

не змяняючы знакі ў дужках. 

12 + 4 +3 - 2  

Знайдзіце значэнне выразу. Абгрунтуйце адказ. 

12 – (4 + 3 – 2) 

Звярніце ўвагу на знак перад дужкай, калі знак мінус, якому колеру светлафора ён можа 

адпавядаць? Калі знак мінус, цвет светлафора чырвоны, знычыць дужкі раскрываць 

неабходна з асаблівасцю! Знакі складаемых змяняюцца на процілеглыя. 

(Доказательство для почемучек!!!!!!!!) 

12 – 4 – 3 + 2  

Знайдзіце значэнне выразу. Абгрунтуйце адказ. 

Схема ў справачнік па матэматыцы. 

 
Замацаваць на іншых прыкладах з усім класам: 

№ 2.168 (а,д) 

Этап 2 Знаёмства з алгарытмам складання і аднімання мнагачленаў. (Слайды 22-24) 

Паглядзіце на мнагачлена. Умова: скласці два мнагачлена, выкарыстоўваючы правілы 

вывучаныя ранней 

(5а+2в)+(3а-в) 



Прапануйце рашэнне дадзенага прыкладу. Што трэба будзе зрабіць для атрымання 

правільнага адказу? 

Складзем алгарытм складання / аднімання мнагачлена для запісу ў даведнік (схему 

пустую запоўніць): 

 
Такім чынам, каб знайсці суму / рознасць мнагачлена трэба раскрыць дужкі і прывесці 

падобныя складнікі, запісаць мнагачлена ў стандартным выглядзе. 

6. Фізкультхвілінка  

Светлафор – на кожны колер практыкаванне: чырвоны – скачок, зялёны – хлапок, 

жоўты – шчаўчок. 

7. Замацаванне 

№2.169 

8. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія (Слайд 25) 

Лесвіца поспеху, прааналізаваць кожнаму ўслых. Паставіць задачы на наступны ўрок. 

9. Абгрунтаванне дамашняга задання (Слайд 26) 

№ 2.183, 2.184 

  



 
 

 

  



 

         

      
 

      

    

    

      


