
25.05.2020   Temat: Mnożenie dwóch liczb całkowitych o różnych znakach  

 Uczeń : wyjaśnia jak mnoży się dwie liczby całkowite o różnych znakach 

Umiemy mnożyć dwie liczby całkowite dodatnie. Wiemy też, że takie mnożenie można zastąpić 
dodawaniem jednakowych składników. Na przykład 

8 ⋅ 4 = 8 + 8 + 8 + 8 = 32 

lub 

8 ⋅ 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 32 

Mnożenie liczby całkowitej dodatniej przez liczbę ujemną również można 
zapisać podobnie. 

Przykład 1 
Iza i Jurek zapisują swoje długi za pomocą liczb ujemnych, a dochody za pomocą liczb 
dodatnich. Oboje pożyczyli po 6 złotych od trzech osób. Ile złotych długu miało każde z nich? 
Iza zapisała odpowiednie dodawanie    

–6 + (–6) + (–6)=–18 

Jurek zapisał odpowiednie mnożenie 

3∙(−6)= −18 

Odp.: Każde z nich miało 18 zł długu. 

Wyniki obliczeń Izy i Jurka są równe. Zapis obliczeń Jurka jest krótszy. 
Z przemienności mnożenia wynika, że Jurek mógł zapisać mnożenie na dwa sposoby: 

3 ∙(−6)= −18 

lub 

(−6) ∙ 3 = −18 

Jurek mnożył liczby o różnych znakach, to znaczy liczbę dodatnią i ujemną. Wynik obliczeń był 
ujemny. 

Ważne! 
Iloczyn dwóch liczb o różnych znakach jest ujemny. 

 Przykłady. 

(−2)∙8=−16 

7∙(−4)=−28 

Ćwiczenie 1 
Oblicz i prześlij do sprawdzenia 

1. 2 ∙(−7) 



2. 5 ∙(−4) 

3. 9 ∙(−8) 

4. 11 ∙(−10) 

5. (−5) ∙9  

6. (−2) ∙12  

7. (−10) ∙6  

8. (−25) ∙ 4  

9. 6 ∙(−4) 

10. 5 ∙(−8) 

11. 12∙(−10) 

12. (−4) ∙9  

13. (−6) ∙12  

14. (−12) ∙6  

15. (−35) ∙ 4  
 

 

29.05 2020               Temat:  Mnożenie dwóch liczb całkowitych o ujemnych znakach  

Uczeń : wyjaśnia jak mnoży się dwie liczby całkowite o ujemnych znakach 

A jak pomnożyć dwie liczby ujemne? Najtrudniej jest wyjaśnić, jaki znak będzie miał 
taki iloczyn. Zapoznaj się uważnie z poniższym przykładem, który to wyjaśnia. 

Ważne! 
Iloczyn dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią. 

 Przykłady. 

(−2)∙(−5)=10 

(−7)∙(−6)=42 

Ćwiczenie 2 
Oblicz i prześlij do sprawdzenia 

1. (−3)∙(−8) 

2. (−9)∙(−6) 

3. (−2)∙(−13)  

4. (−10)∙(−10) 

5. (−15)∙(−4) 

6. (−32)∙(−5) 

7. (−4)∙(−8) 

8. (−7)∙(−6) 

9. (−3)∙(−13)  

10. (−20)∙(−10) 

11. (−25)∙(−4) 

12. (−22)∙(−5) 

13. (−3)∙(−5) 



14. (−9)∙(−7) 

15. (−2)∙(−15)  

16. (−10)∙(−12) 

17. (−15)∙(−8) 

18. (−32)∙(−4) 

 

 
Dodatkowo!!!!!     

 

Może spróbujesz  
                 
 Ważne! 

Iloczyn kilku liczb całkowitych, z których każda jest różna od zera, jest: 
 dodatni, gdy liczba czynników ujemnych jest parzysta 
 ujemny, gdy liczba czynników ujemnych jest nieparzysta     

 Na przykład: 

(−2) ∙ (−3) ∙ (−4) ∙ 10 ∙ (−1) = 240   cztery czynniki ujemne 

(−2)∙3 ∙ (−4) ∙10∙ (−1)= −240   trzy czynniki ujemne 

Ćwiczenie 3 
Uzupełnij i prześlij do sprawdzenia 

1. (−2)∙3 ∙4=(−2)∙3 ∙4= 

2. (−2)∙ (−3)∙ 4= 

3. (−2)∙ (−3)∙ (−4)= 

4. (−2)∙ 3 ∙ 4 ∙ 5= 

5. (−2)∙ (−3)∙ 4 ∙ 5= 

6. (−2)∙ (−3)∙ (−4)∙ 5= 

7. (−2)∙ (−3)∙ (−4)∙ (−5)= 
 

 




