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ПОДОРОЖ У КРАЙ МНОГОЧЛЕНІВ КРАЇНИ АЛГЕБРИ 

(7-й клас) 
О. М. Куциба,  

учитель математики вищої категорії гімназія міжнародних відносин №323  
з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва 

 
Тема уроку: Арифметичні дії над многочленами. 
Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання і уміння учнів виконувати дії над 

многочленами, розвивати пізнавальні здібності, розумову активність і самостійність 
учнів. 

Обладнання:  комп’ютер, інтерактивна дошка, картки для математичного лото, 
роздаткові картки, підручник. 

Тип уроку: урок-узагальнення, урок-подорож. 
Епіграф 

Навчатися можна тільки весело… Щоб перетравлювати знання, потрібно 
поглинати їх з апетитом (А. Франс ) 

Хід уроку 
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І. Організаційний момент 
Слово вчителя 

Відомий французький письменник ХІХ століття Анатоль Франс одного разу 
зауважив: «Навчатися можна тільки весело… Щоб перетравлювати знання, потрібно 
поглинати їх з апетитом». Тож давайте дослухаємося цієї поради і будемо уважними, 
активними на уроці. Сьогодні ви не просто зможете пригадати матеріал з теми «Дії з 
многочленами», формувати навички додавати, віднімати і множити многочлени, щоб 
добре підготуватися до контрольної роботи, але й, сподіваюся, корисно проведете час. 
Кожному з вас хочу побажати, щоб на цьому уроці ви були: «У» – усміхненими; «С» – 
спокійними; «П» – прогресивними; «І» – ініціативними; «X» – хоробрими. 

Словом, бажаю вам УСПІХУ! 
ІІ. Творче завдання з використанням інтерактивної дошки. 
Обери із запропонованих малюнків той, який відповідає твоєму настрою на початок 

уроку. 

  
Маю хороший 
настрій. 
Готовий 

до подорожі 

Мені байдуже. 
У мене своя подорож 

Подорожувати
готовий, але 

відчуваю тривогу – чи все 
у мене вийде? 

 
ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок. 
Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож в один із куточків країни «Алгебра», у край 

«Многочлени». З’ясуємо, на скільки знаєте ви, що таке многочлени і чи вмієте вико-
нувати арифметичні дії над многочленами. Але не можна йти в гості, не знаючи 
порядків і законів країни. Давайте перевіримо, як ми з вами готові до такої подорожі. 
Повторимо закони краю «Многочлени»! 

Завдання на повторення. 
Гра «Математичне лото»  
1. Фініш. mn 
Старт. Що називається многочленом? 
2. Відповідь. Сума одночленів. 
Запитання. Що таке одночлен? 
3. Відповідь. Добуток чисел, змінних і їх степенів. 
Запитання. Що таке одночлен стандартного вигляду? 
4. Відповідь. Це одночлен, який містить тільки один числовий множник, поставлений 

на перше місце, і кожна змінна входить тільки до одного множника. 
Запитання. Що таке степінь одночлена? 
Відповідь. Це сума показників усіх змінних, що входять до одночлена. Якщо одноч-

лен – число, то його степінь дорівнює нулю. 
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Запитання. Який многочлен називається многочленом  стандартного  вигляду? 
6. Відповідь. Многочлен, який є сумою одночленів стандартного вигляду, серед яких 

немає подібних членів. 
Запитання. Що є степенем многочлена стандартного вигляду? 
7. Відповідь. Найбільший із степенів одночленів, які утворюють многочлен стан-

дартного вигляду. 
Запитання. Що означає спростити вираз? 
8. Відповідь. Розкрити дужки і звести подібні доданки. 
Запитання. Сформулювати правило розкриття дужок. 
9. Відповідь. Якщо перед дужками стоїть знак «-», то при розкритті дужок треба 

опустити цей знак, а всі знаки, які стоять перед доданками, змінити на протилежні. Як-
що перед дужками стоїть знак «+», то при розкритті дужок треба опустити цей знак, а 
всі знаки, які стоять перед доданками, залишити без змін. 

Запитання. Сформулювати правило множення одночлена на многочлен. 
10. Відповідь. Щоб помножити одночлена на многочлен треба одночлен помножити 

на кожний член многочлена і добутки додати. 
Запитання. Яка властивість використовується при множенні одночлена на мно-

гочлен? 
11. Відповідь. Розподільна. 
Запитання. Сформулювати правило множення многочлена на многочлен. 
12. Відповідь. Щоб помножити многочлен на многочлен треба кожний член пер-

шого многочлена помножити на кожний член другого многочлена і одержані добутки 
додати. 

Запитання. Скільки членів (до зведення подібних) має містити многочлен, що утво-
риться при множенні многочленів, в яких n і m членів відповідно? 

 
IV. Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок. 
Ось і отримали ви всі путівки до чарівного краю «Многочлени». А тепер будемо по-

дорожуватимемо, роблячи цікаві зупинки. 
І. Зупинка «Знайди мене» 
Фронтальна робота з проектуванням на інтерактивній дошці. 
Випишіть: 1) одночлени; 2) многочлени: 
 

59 3 −х  -15с5 а3
 2 24 4х ху у− − 0,8 

3 22 12 3 1х х х+ − − 9 7х + 11р 2 5a b+
Назвіть степінь кожного. 



 

  130

  
ІІ. зупинка «Встанови відповідність» 
Встановіть відповідність між виразами і прочитайте слово.  

-5х4у · 3ху -15х5у2 П
(4Х2У4)2 16х4у8 О
0,1ху5 · 3х3 у4 0,3х4 у9 Л
4х2 у2 – 7 х2у2 - 3х2у2 І
0,3х5 у · 4х2у 1,2х7у2 Н
-х3у2–4х3у2 -5х3у2 О
(-0,1ху2)3 - 0,001х3у6 М

        
Поліном (з грецької: полі – багато, ном – частка, частина) – многочлен. Отже, 

встановіть відповідність: 
-5х4у · 3ху 16х4у8 Л 
24х2 у2 – 7 х2у2 -15х5у2 П 
(4Х2У4) 0,3х4 у9 Н
0,3х5 у · 4х2у - 3х2у2 О
0,1ху5 · 3х3 у4 1,2х7у2 І
-х3у2–4х3у2 - 0,001х3у6 М 
(-0,1ху2)3 -5х3у2 О

 
ІІІ. Зупинка «Спрощення виразів». Робота в групах. 
Спростіть вирази, виберіть правильну відповідь і розшифруйте слова. (Для кожної 

групи на магнітній дошці прикріплені відповіді з відповідними буквами.) 
 

1 група 2 група 3 група
1. (2х + 3) – (4х – 8) 1. -3с3 + (с – 1)с2 1. -у(3х – 4у)
2. (а + а2 – 1)(-2а) 2. (3х – 2) + (х – 3) 2. 10х – (х + 3)
3. 2х – (3 – х) 3. 7х2 – 2х(3х – у) 3. (-а + ас)с2

4. 2х(х – 1) – х2 4. (6х + 2) – (3х -1) 4. (b2 – 4)b – b3

5. -4x(x – 3)  5. -3a(a + 2a2) 5. -3a(a2 + 2ab – b)
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6. (3 – a)a2 – 3a2 6. 4x(x2 + 3x – 2) 6. (7x -2) – (2x – 3)
МОНОМ БІНОМ ТРИНОМ
(одночлен) (двочлен) (тричлен)

       
IV. Зупинка «Множення многочленів» (Завдання на картках) 
Подати у вигляді многочлена вираз: 
 

1 група 2 група 3 група
1. (3х - 5) (2х +7) 1. (2х + 5) (3х – 1) 1. (5у – 6) (2у + 1)
2. (х +3)(х – 7) – 4х (5 – 2х) 2. (х + 2)(х – 5) – 3х(1 – 2х) 2. (х – 2)(х – 11) – 2х(4 – 3х) 
3. (z – 3)(3z + 1) – (2z +3)(4z 
– 1) 

3. (х – 7)(3х – 2) – (5х + 1)(2х 
– 4) 

3. (у – 8)( 2у – 1) – (3у + 1)(5у 
– 2) 

 
V. Зупинка «Рівняння». Один представник з кожної групи індивідуально працює 

біля дошки (завдання на картках та з проектуванням на інтерактивній дошці). 
 

1 група 2 група 3 група 
 

6
5

3
12

4
23 xxx −

=
+

−
−  

6
8

4
33

9
47 xxx −

=
+

−
−  

4
4

5
12

3
25 xxx −

=
−

+
−  

(3х + 5)(2х + 5) = (6х + 5)(х –
3) + 4 

(8х + 10)(3 – х) = (11 – 2х)(4х 
+ 5) – 5

(2х +6)(7 – 4х) = (2 – х)(8х + 
1) +15

 
VІ. Зупинка «Задачі» 
Розв`язати задачу: 
1 група 
Знайти чотири послідовних натуральних числа, якщо добуток другого і четвертого 

чисел на 13 більший від добутку першого та третього чисел. 
2 група 
Знайти чотири послідовних цілих числа, якщо добуток третього та четвертого чисел 

на 2 більший від добутку першого та другого чисел. 
3 група  
Знайдіть чотири послідовних цілих числа, якщо добуток двох більших з них на 78 

більший за добуток двох менших. 
От і закінчилася на сьогодні наша подорож в один із куточків країни «Алгебра», у 

край «Многочлени». Я впевнена, що ви були гідними гостями цього краю, оскільки 
впоралися легко з усіма завданнями на відповідних зупинках і, повертаючись до 
епіграфа уроку, показали, з яким «великим апетитом» та інтересом поглинаєте знан-
ня з алгебри. На початку уроку ви визначили свій настрій, вибравши відповідний ма-
люнок (із проектуванням на інтерактивній дошці). Чи змінився ваш настрій після 
нашої подорожі? 

Якщо змінився, то поясніть чому. 
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Мені сподобалось,

я задоволений собою.
Мені байдуже. У мене 
своя подорож 

А я не все
засвоїв...

 
ІV. Підсумок уроку 
Методика «Незакінчене речення». Продовж речення:  
Сьогодні на уроці мені сподобалося ...  
Сьогодні на уроці я повторив (-ла)...  
Сьогодні на уроці я закріпив (-ла)...  
Виставлення оцінок. 
V. Домашнє завдання 
Повторити §§ 9–13 (Г. П. Бевз, В .Г. Бевз. Алгебра: підручник для 7-го класу). 
 
Творче завдання: скласти кросворд з теми «Многочлени». Підготуватися до 

контрольної роботи. 
 
 


