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DZIAŁ I. Liczby naturalne – część 1
Temat w podręczniku: 1. Jak się uczyć matematyki

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• czyta ze zrozumieniem polecenia do zadań i ćwiczeń
• kształci nawyk starannego i poprawnego zapisu
• rozumie celowość sprawdzania rozwiązań

 Metody
• praca z podręcznikiem 
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

 Formy pracy
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• kartoniki z cyframi od 0 do 9

 Uwagi
Przygotowane kartoniki będą uczniom potrzebne przez 
cały rok.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (3 min)
Temat lekcji: Nasz podręcznik
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji omówimy układ podręcznika i zeszytu ćwi-
czeń, a także poznamy kilka praktycznych wskazówek, 
jak z nich korzystać i jak się uczyć matematyki.

Faza realizacyjna
1.  Na dobry początek (12 min)
• Uczniowie otwierają podręcznik na s. 8, potem na 38, 

a następnie na 54. Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
 – Od jakiego ćwiczenia zaczyna się każda lekcja?
 – Czy wszystkie lekcje zaczynają się od ćwiczenia 
Na dobry początek?

• Uczniowie przygotowują kartoniki z cyframi od 0 do 
9. Nauczyciel z całą klasą wykonuje ćwiczenie Mate-
matyczna sztuczka, czyli jak odgadnąć wynik – jeden 
uczeń losuje liczbę, drugi odczytuje kolejne działania, 
a trzeci oblicza i podaje wyniki. Cała klasa sprawdza 
ich poprawność. Powtarzamy ćwiczenie dla trzech, 
czterech liczb wybranych przez uczniów.

2. Praktyczne wskazówki  (15 min)
• Uczniowie rozwiązują test ze s. 9 z podręcznika. 

Nauczyciel prosi o podanie odpowiedzi. Nie uznaje 
za poprawną takiej odpowiedzi, która np. w zad. 1 
zawiera wyniki wszystkich działań, zamiast tylko 
tych, których wynik jest mniejszy od 20.

• Wspólnie z nauczycielem uczniowie analizują kolejne 
wskazówki podane w podręczniku na s. 9–12.

3. Czego się nauczyliśmy, czyli wcielanie rad w życie  
 (10 min)

• Zad. 2–4 s. 4–5 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1 i 2 s. 6 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Faza podsumowująca (5 min)
• Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie pięciu 

praktycznych wskazówek dotyczących uczenia się 
matematyki:

 – zapisuj numer zadania i stronę,
 – czytaj dokładnie zadania i polecenia, 
 – zapisuj wszystkie działania, nawet najprostsze,
 – starannie zapisuj rozwiązania,
 – sprawdzaj swoje rozwiązania,
 – zapisuj odpowiedzi.

• Zadanie pracy domowej.
Dla chętnych:  Dla dociekliwych s. 12 z  podręcznika,  

Dla dociekliwych s. 5 w zeszycie ćwiczeń.
Dla słabszych uczniów:  zad. 3 s. 7 w zeszycie ćwiczeń 

Radzę sobie coraz lepiej.

Temat w podręczniku: 2. Oś liczbowa

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej

• porównuje i porządkuje liczby naturalne
• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający in-

formacje liczbowe

 Metody
• praca z podręcznikiem 
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

 45 min

    2 x 45 min
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 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• oś liczbowa
• kartoniki samoprzylepne z liczbami 1–20
• magnesy

 Uwagi
Uczniowie, którzy mają trudności z rozwiązywaniem 
zadań z części Trening w zeszycie ćwiczeń, powinni 
rozwiązać zadania z części Rozgrzewka. Uczniowie, 
którzy radzą sobie bardzo dobrze z zadaniami z części 
Trening, powinni dodatkowo rozwiązać zadania Dla 
dociekliwych.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (3 min)
Temat lekcji: Oś liczbowa
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Omówienie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji poznamy oś liczbową, sposoby ustalania 
jednostki oraz zasady dotyczące zaznaczania liczb na 
osi liczbowej.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (10 min)
• Uczniowie czytają instrukcję gry Tworzenie osi ze  

s. 13 z podręcznika. W parach wykonują i sprawdzają 
ćwiczenie. 

• Uczniowie oglądają animację ze s. 14 z multibooka.

2. Odczytywanie liczb z osi liczbowej i zaznaczanie  
liczb na osi     (17 min)

• Zad. 1 s. 15 z podręcznika – nauczyciel objaśnia zasadę 
wykonywania zadania z kluczem: Jeśli rozwiążesz po-
prawnie dwa (czasem trzy lub cztery) kolejne przykłady 
z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom. 
W tym zadaniu, aby przejść na następny poziom, uczeń 
musi poprawnie odczytać wszystkie trzy liczby zazna-
czone na osi w dwóch kolejnych przykładach. Uczniowie 
sami sprawdzają poprawność swoich rozwiązań. W cza-
sie przeznaczonym na to zadanie niektórzy uczniowie 
dojdą do poziomu Mistrza, inni będą musieli dokończyć 
zadanie w domu. 

• Ćwiczenia interaktywne ze s. 16 z  multibooka – 
wybrani przez nauczyciela uczniowie podchodzą do 
komputera i rozwiązują ćwiczenia, pozostali spraw-
dzają poprawność rozwiązania. 

• Zad. 6 s. 17 z podręcznika – uczniowie samodzielnie 
odczytują z osi liczbowej liczby związane z kontek-
stem praktycznym, następnie uczniowie, którzy się 
zgłoszą, odczytują swoje rozwiązania.

3. Jak wygląda oś liczbowa (10 min)
• Zad. 2. s. 16 z podręcznika – pogadanka na temat 

przedmiotów codziennego użytku przypominających 
oś liczbową.

• Zad. 2 s. 6 w zeszycie ćwiczeń (uczniowie korzysta-
jący z zeszytu Radzę sobie coraz lepiej czytają tekst 
ze s. 14–15 z podręcznika „Pamiętaj, że rysując oś 
liczbową….” i Dobrą radę. Przerysowują do zeszytu 
obie osie z Dobrej rady i dopisują brakujące liczby).

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Jak rysujemy oś liczbową?
 – W jaki sposób określamy jednostkę na osi licz-
bowej?

• Na osi liczbowej nauczyciel przykleja pod kolejnymi 
kreskami liczby 4 i 8. Wybrany uczeń przykleja od-
powiednie liczby pod innymi punktami na osi licz-
bowej, wskazanymi przez nauczyciela lub któregoś 
z uczniów.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–5 s. 6–7 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1, 4–6 s. 8–9 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 18 z podręcznika.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (3 min)
Temat lekcji: Oś liczbowa ułatwia nam porówny-
wanie liczb
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – w parach. 
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji zajmiemy się porównywaniem liczb – po-
może nam w tym oś liczbowa.

Faza realizacyjna
1. Porównywanie liczb (10 min)
• Nauczyciel opowiada historyjkę. Zgłaszający się 

uczniowie w trakcie opowiadania przyczepiają kar-
teczki z liczbami w odpowiednich miejscach pod osią, 
następnie odpowiadają na pytania.

Pewnego dnia Myszka, która mieszka w wiosce 
Ośka w domku o numerze 5, postanowiła odwie-
dzić swoją rodzinę. Najpierw poszła do kuzyna 
Szczurka mieszkającego o 2 numery dalej od jej 
domu. Następnie odwiedziła kuzynkę Chomicz-
kę, która mieszka na początku wioski w domku 
o numerze 1, a od niej udała się na drugi koniec 
wioski do babci mieszkającej o 7 numerów dalej 
od Chomiczki. 

 – Jaki jest numer domu leżącego pomiędzy domami 
Szczurka i Myszki?

 – Jaki numer ma dom sąsiada Myszki z lewej strony?
 – Do kogo z członków rodziny Myszka ma najbliżej, 
a do kogo najdalej?

• Nauczyciel prosi o dokończenie zdania: 
Z dwóch liczb leżących na osi ta jest większa, która 
………… (leży dalej na prawo na osi liczbowej).
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2. Ćwiczenia w porównywaniu liczb – praca indywidu- 
alna (20 min)

• Zad. 4, 5 i 7–9 s. 16–17 z podręcznika.
• Zad. 6 i 7 s. 7 w zeszycie ćwiczeń (zad. 2, 3 i 7 s. 8–9 

w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Faza podsumowująca (12 min)
• Wybrani uczniowie przypominają zasady obowią-

zujące przy rysowaniu osi liczbowej (oś musi być 
z prawej strony zakończona strzałką, strzałka poka-
zuje kierunek wzrastania liczb, muszą być podpisane 
co najmniej dwie liczby, żeby można było określić 
jednostkę). 

• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Która liczba: 24 czy 38 leży na osi dalej od zera?
 – Która z nich jest większa?

• Zapis notatki w zeszycie:
Z dwóch liczb zaznaczonych na osi liczbowej więk-
sza jest ta, która leży dalej na prawo.

• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 
najaktywniejszych uczniów oceną.

• Zadanie pracy domowej. 
Zad. I–III Czy już umiem? s. 18 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 7 w zeszycie ćwiczeń.
Przygotowanie banknotów i monet według instrukcji 
w grze Bank „Wielki Zysk” ze s. 19 z podręcznika (po-
trzebne na lekcję Jak zapisujemy liczby).

Temat w podręczniku: 3. Jak zapisujemy liczby

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• rozróżnia pojęcia liczba i cyfra
• zna znaczenie poszczególnych cyfr w układzie po-

zycyjnym 
• odczytuje i zapisuje wielocyfrowe liczby naturalne 

 Metody
• praca z podręcznikiem 
• gra dydaktyczna
• pogadanka 
• drama

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• 18 wyciętych banknotów: 9 po 100 zł i 9 po 10 zł oraz 

9 wyciętych monet po 1 zł
• kartki formatu A4 z cyframi 0–9

 Uwagi
Banknoty i monety uczniowie powinni przygotować 
w domu według instrukcji w grze Bank „Wielki Zysk” 
ze s. 19 z podręcznika. Przygotowane pieniądze powin-
ni zachować na następne lekcje.
Uczniowie, którzy mają trudności z rozwiązywaniem 
zadań z części Trening w zeszycie ćwiczeń, powinni 
rozwiązać zadania z części Rozgrzewka. Uczniowie, 
którzy radzą sobie bardzo dobrze z zadaniami z części 
Trening, powinni dodatkowo rozwiązać zadania Dla 
dociekliwych.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Zapisywanie i odczytywanie dużych 
liczb
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej. 
• Przeprowadzenie kartkówki I.2 (opcjonalnie)*.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji poznamy duże liczby. Nauczymy się zapi-
sywać i odczytywać takie liczby, a także dowiemy się, co 
oznaczają poszczególne cyfry w liczbie. 

Faza realizacyjna
1. W świecie liczb (10 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Czy liczba i cyfra oznaczają to samo?
 – Ile jest liczb?
 – Czy znacie najmniejszą liczbę? A największą? 
 – Ile jest cyfr?
 – Czy liczba 2 to dużo, czy mało? Która liczba jest 
większa: 900 czy 2000?

• Nauczyciel wybiera 2 uczniów, daje im kartki z cy-
frami, np. 2 i 5. Uczniowie stają obok siebie, tworząc 
liczbę 25.

 – Co oznacza cyfra 2 w tej liczbie, a co oznacza cyfra 5?
Uczniowie zamieniają się miejscami, tworząc liczbę 
52.

 – Co teraz oznacza cyfra 2, a co oznacza cyfra 5?
 – Od czego zależy znaczenie cyfry w liczbie?

Nauczyciel wybiera 3 uczniów, każdemu daje kartkę 
z cyfrą. 

 – Ile liczb można utworzyć z trzech cyfr?
 – Utwórzcie największą i najmniejszą liczbę.

Nauczyciel wybiera 10 uczniów. Każdemu daje kartkę 
z cyfrą. Uczniowie stają obok siebie, trzymając przed 
sobą kartki. Zadanie dla pozostałych uczniów:

    2 x 45 min

 * Przeprowadzenie kartkówki, choć jest wskazane, pozostaje do 
decyzji nauczyciela. Dlatego też w scenariuszach nie uwzględ-
niono czasu potrzebnego na przeprowadzenie kartkówek. Kart-
kówki można pobrać z portalu dlanauczyciela.pl
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 – Proszę szybko odczytać utworzoną liczbę.
 – Dlaczego jest to trudne?
 – Jak sobie ułatwić czytanie dużych liczb?

Uwaga: Nauczyciel podpowiada, aby uczniowie się 
rozsunęli i utworzyli grupy „3-cyfrowe”.

2. Na dobry początek (10 min)
• Uczniowie czytają po cichu instrukcję gry Bank 

„Wielki Zysk” ze s. 19 z podręcznika. Nauczyciel 
upewnia się, czy wszyscy zrozumieli jej przebieg. 
Jeśli nie, wyjaśnia swoimi słowami. Każda para 
uczniów przygotowuje kartkę, na której kasjer wyda-
jący pieniądze będzie zapisywał, jaką kwotę wypłacił 
i jakimi nominałami.
Przykład: 226 zł = 2 ∙ 100 zł + 2 ∙ 10 zł + 6 ∙ 1 zł.
Uczniowie rozgrywają grę w parach. Nauczyciel pyta, 
czy kasjerzy poprawnie wydali każdą kwotę żądaną 
przez klientów. Jakiej największej kwoty mógł jed-
norazowo zażądać klient? 

3. Odczytywanie i zapisywanie liczb (15 min)
• Uczniowie analizują przykłady ze s. 21 z podręcznika.
• Zad. 1 i 2 s. 21–22 z podręcznika – zadania z kluczem.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Ile jest cyfr? A ile liczb?
• Wybrany uczeń zapisuje na tablicy liczbę 123456789, 

odpowiednio grupując cyfry, i ją odczytuje. 
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3 i 6 s. 8–9 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–4 s. 10–11 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Duże liczby w zadaniach
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – uczniowie w parach 

sprawdzają zadania w zeszytach ćwiczeń, a nauczy-
ciel sprawdza pracę uczniów korzystających z zeszy-
tów Radzę sobie coraz lepiej.

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy odczytywać, zapisywać i tworzyć 
duże liczby.

Faza realizacyjna
1. Na rozgrzewkę (10 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 23 z multibooka.

2. Różne zabawy z liczbami (20 min)
• Zad. 4–10 s. 23–24 z podręcznika – uczniowie samo-

dzielnie rozwiązują zadania. Nauczyciel kontroluje 
pracę. Jeżeli zauważy błędy lub wątpliwości uczniów, 
wówczas prosi o rozwiązanie zadania na tablicy.

3. Czy już umiem? (5 min)
• Zad. I–III Czy już umiem? s. 24 z podręcznika.

Faza podsumowująca (5 min)
• Nauczyciel prosi ucznia o podanie jednej liczby i wy-

jaśnienie znaczenia cyfr w tej liczbie.
• Kolejny uczeń zapisuje dowolną liczbę czterocyfrową 

oraz liczbę o 10 większą od niej.
• Uczniowie przypominają, jak porównujemy liczby.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4, 5 i 7 s. 8–9 w zeszycie ćwiczeń (zad. 5–7 s. 12 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Dla chętnych: zad. 11–13 s. 24 z podręcznika.

Temat w podręczniku: 4. Szybkie dodawanie

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• dodaje w pamięci liczbę jednocyfrową do dowolnej 

liczby naturalnej
• dodaje w pamięci liczby dwucyfrowe i trzycyfrowe
• dodaje liczby z zerami na końcu
• stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające ob-

liczenia, w tym przemienność i łączność dodawania
• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający in-

formacje liczbowe
• zapisuje w postaci działania wyrażenie typu „o 46 

(km) dłuższy”

• wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie 
zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodny dla 
niego zapis informacji i danych z treści zadania

• dostrzega zależności między podanymi informacjami

 Metody
• praca z podręcznikiem 
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• kartoniki z cyframi od 0 do 9
• karta pracy (załącznik 1)

    2 x 45 min
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 Uwagi
Uczniowie, którzy mają trudności z rozwiązywaniem 
zadań z części Trening w zeszycie ćwiczeń, powinni 
rozwiązać zadania z części Rozgrzewka. Uczniowie, 
którzy radzą sobie bardzo dobrze z zadaniami z części 
Trening, powinni dodatkowo rozwiązać zadania Dla 
dociekliwych.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Szybkie dodawanie
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki I.3 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji poznamy różne sposoby dodawania liczb, 
umożliwiające szybsze otrzymanie wyniku. Poznamy 
także niektóre prawa i własności dodawania.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (5 min)
• Nauczyciel wyjaśnia przebieg gry Kartonikowe sumy 

ze s. 25 z podręcznika. Uczniowie rozgrywają grę 
w parach.

2. Prawa i własności dodawania – praca z podręczni-
kiem (10 min)

• Nauczyciel omawia kolejne fragmenty tekstu ze 
s. 25–26 z podręcznika, uczniowie komentują rysun-
ki i podają własne przykłady analogicznych sytuacji. 
Nauczyciel może zasugerować np. sytuację z doda-
waniem liczb oczek wyrzuconych na kostkach do gry, 
liczb stron książki przeczytanych w kolejnych dniach, 
cen artykułów spożywczych lub biurowych.

• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 26 z multibooka.

3. Ćwiczenia w szybkim dodawaniu (20 min)
• Zad. 1 s. 26 z podręcznika – zadanie z kluczem – po 

poprawnym wykonaniu wszystkich czterech przy-
kładów z jednego podpunktu uczeń może przejść na 
następny poziom. 

• Zad 2 i 3 s. 27 z podręcznika – ćwiczenia w szybkim 
dodawaniu w formie gry w parach z użyciem karto-
ników z cyframi.

• Zad. 4–6 s. 27–28 z podręcznika.
• Ćwiczenia interaktywne ze s. 27 z multibooka.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Jak nazywają się liczby, które dodajemy, a jak na-
zywa się wynik dodawania? 

 – Jaką własność ma dodawanie?
• Powtórzenie animacji ze s. 26 z multibooka i zapis 

notatki w zeszycie:
Liczby, które dodajemy, to składniki. 
Wynik dodawania nazywamy sumą.
Kolejność składników nie ma wpływu na wynik do-
dawania.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4–8 s. 10–11 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–7 s. 13–14 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych 
z zastosowaniem szybkiego dodawania
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – w parach.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem szybkiego dodawania.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
 (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Jak nazywają się poszczególne liczby w dodawaniu? 
Nauczyciel zapisuje przykład na tablicy i prosi jed-
nego z uczniów o nazwanie poszczególnych liczb 
(składniki i suma).

 – Jaką własność dodawania wykorzystujemy w szyb-
kim dodawaniu?

Nauczyciel zapisuje przykład 12 + 34 + 18. Wybrany 
uczeń mówi, które liczby najlepiej dodać najpierw 
i jaki będzie wynik dodawania.

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych (30 min)
• Uczniowie przypominają wskazówki dotyczące roz-

wiązywania zadań (s. 9–12 z podręcznika):
 – zapisuj numer zadania i stronę,
 – czytaj dokładnie zadania i polecenia, 
 – zapisuj wszystkie działania, nawet najprostsze,
 – starannie zapisuj rozwiązania,
 – sprawdzaj swoje rozwiązania,
 – zapisuj odpowiedzi.

• Zad. 7 i 8 s. 29 z podręcznika – uczniowie wspólnie 
rozwiązują zadania, zapisują działania i odpowiedzi 
w zeszytach oraz na tablicy.

• Zad. 9 s. 30 z multibooka – rozwiązanie zadania 
z pomocą Brygady do zadań tekstowych.

• Zad. 10 i 11 s. 30 z podręcznika.

Faza podsumowująca (5 min)
• Utrwalenie pojęć związanych z dodawaniem.

 – Na listkach koniczyny znalazły się składniki 
i suma. Ułóż odpowiednie działanie i zapisz je pod 
koniczynką (załącznik 1). 

• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 
najaktywniejszych uczniów oceną.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 31 z podręcznika.
Zad. 9 i 10 s. 11–12 w zeszycie ćwiczeń (zad. 8 i 9 s. 15 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 31 z podręcznika.
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Temat w podręczniku: 5. Szybkie odejmowanie

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• odejmuje w pamięci liczbę jednocyfrową od dowolnej 

liczby naturalnej
• odejmuje w pamięci liczby dwucyfrowe
• odejmuje liczby z zerami na końcu
• porównuje różnicowo liczby naturalne
• rozwiązuje proste równanie zawierające dodawanie 

lub odejmowanie
• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający in-

formacje liczbowe
• wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiąza-

nie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodny 
dla niego zapis informacji i danych z treści zadania

• dostrzega zależności między podanymi informacjami

 Metody
• praca z podręcznikiem 
• gra dydaktyczna
• burza mózgów 

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• kartoniki z cyframi od 1 do 9

• kartki ze skopiowanymi zadaniami z podręcznika 
(zad. 2, 5, 6, 8–10 i 12–14 s. 34–36) i zbioru zadań 
(zad. 3–6, 8–11, 16–18, 20–23 i 27–31 s. 15–17) w róż-
nych kolorach, zależnie od stopnia trudności zadania, 
np. kolor zielony – zadania łatwe (zad. 2 s. 34 z pod-
ręcznika oraz zad. 3–6 i 8–11 s. 15 ze zbioru zadań), 
kolor żółty – zadania średnio trudne (zad. 5, 6, 8 i 9 s. 
34–35 z podręcznika oraz zad. 16–18, 20 i 21 s. 15–16 
ze zbioru zadań), kolor czerwony – zadania trudne 
(zad. 10, 12 i 13 s. 35–36 z podręcznika oraz zad. 
22, 23 i 29 s. 17 ze zbioru zadań), kolor granatowy – 
zadania bardzo trudne (zad. 14 s. 36 z podręcznika 
oraz zad. 27, 28, 30 i 31 s. 17 ze zbioru zadań). Każde 
zadanie w 2–3 kopiach.

 Uwagi
Uczniowie, którzy mają trudności z rozwiązywaniem 
zadań z części Trening w zeszycie ćwiczeń, powinni 
rozwiązać zadania z części Rozgrzewka. Uczniowie, 
którzy radzą sobie bardzo dobrze z zadaniami z części 
Trening, powinni dodatkowo rozwiązać zadania Dla 
dociekliwych.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Szybkie odejmowanie
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, jak usprawnić odejmowanie 
liczb, aby jak najszybciej otrzymać wynik.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (5 min)
• Uczniowie czytają instrukcję gry Gramy do dziesią-

tek ze s. 32 z podręcznika i rozgrywają grę w parach.

    2 x 45 min

Załącznik 1
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2. Własności odejmowania – praca z podręcznikiem, 
burza mózgów (10 min)

• Nauczyciel omawia kolejne fragmenty tekstu ze  
s. 32–33 z podręcznika, uczniowie komentują rysun-
ki i przykłady, a następnie odpowiadają na pytania: 

 – Jak nazywamy poszczególne liczby w działaniu 
100 – 80 = 20? 

 – Jak najłatwiej wykonać odejmowanie 15 – 8? 
[(15 – 5) – 3  lub 15 – 10 + 2]

 – Jakie przykłady odejmowania większych liczb 
można szybko wykonać, wiedząc, że 24 – 6 = 18?

 – Co się stanie, gdy od jakiejś liczby odejmiemy 0?
 – Jakiej dobrej rady udzielono w podręczniku?

3. Ćwiczenia w szybkim odejmowaniu (20 min)
• Zad 1 s. 33 z podręcznika – zadanie z kluczem – roz-

wiązywanie przykładów z poziomów A i B można 
przeprowadzić w formie „sztafety” z udziałem całej 
klasy – jeden uczeń podaje przykład odejmowania 
wybranego z podręcznika, wskazany przez niego 
uczeń podaje odpowiedź, po udzieleniu poprawnej 
odpowiedzi uczeń wybiera kolejne działanie i wska-
zuje następnego ucznia do obliczenia wyniku. Po-
prawność wyników sprawdza cała klasa. 

• Ćwiczenia interaktywne ze s. 34 z multibooka.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Jak nazywają się poszczególne liczby w działaniu 
100 – 1 = 99? 

 – Jaki jest wynik działania 100 – 0, a jaki 200 – 0?
• Zapis notatki w zeszycie:
W działaniu 100 – 10 = 90 liczba 100 to odjemna, 
liczba 10 to odjemnik, a 90 to różnica. Działanie 
100 – 10 to także różnica.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–8 s. 13–14 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–6 s. 16–18 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min) 
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych 
z zastosowaniem szybkiego odejmowania

• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – w parach.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem szybkiego odejmowania.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji

(5 min)
• Jak nazywają się poszczególne liczby w odejmowaniu? 

Nauczyciel zapisuje przykład na tablicy i prosi jed-
nego z uczniów o nazwanie poszczególnych liczb 
(odjemna, odjemnik, różnica).

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych (30 min)
• Uczniowie przypominają wskazówki dotyczące roz-

wiązywania zadań (s. 9–12 z podręcznika):
 – zapisuj numer zadania i stronę,
 – czytaj dokładnie zadania i polecenia,
 – zapisuj wszystkie działania, nawet najprostsze,
 – starannie zapisuj rozwiązania,
 – sprawdzaj swoje rozwiązania,
 – zapisuj odpowiedzi.

• Nauczyciel rozkłada na biurku kolorowe kartki 
z zadaniami tekstem do dołu. Informuje uczniów 
o wartości punktowej zadań na kartkach w poszcze-
gólnych kolorach: zielony – 1 p., żółty – 2 p., czer-
wony – 3 p., granatowy – 4 p. Każdy uczeń wybiera 
jedną kartkę, rozwiązuje zadanie, po sprawdzeniu 
poprawności rozwiązania przez nauczyciela wymie-
nia kartkę na inną. 

Faza podsumowująca (5 min)
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 

oceną uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów. 
Zwraca uwagę na zapis rozwiązania i  jego staran-
ność.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 37 z podręcznika.
Spośród zadań 2, 5, 6, 8–10 i 12–14 s. 34–36 z podręcz-
nika 3 dowolne zadania niezrobione na lekcji.

Temat w podręczniku: 6. Tabliczka mnożenia

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• mnoży liczby naturalne jednocyfrowe
• stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające ob-

liczenia, w tym przemienność i łączność mnożenia

• zna i wykorzystuje w obliczeniach rolę jedynki i zera 
w mnożeniu

• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający in-
formacje liczbowe

• zapisuje w postaci działania wyrażenie typu „5 razy 
większy”, „4 razy starszy” 

• wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiąza-
nie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodny 
dla niego zapis informacji i danych z treści zadania

• dostrzega zależności między podanymi informacjami

 Metody
• praca z podręcznikiem 

    2 x 45 min
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• gra dydaktyczna
• pogadanka 
• drama
• burza mózgów

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Uwagi
Uczniowie, którzy mają trudności z rozwiązywaniem 
zadań z części Trening w zeszycie ćwiczeń, powinni 
rozwiązać zadania z części Rozgrzewka. Uczniowie, 
którzy radzą sobie bardzo dobrze z zadaniami z części 
Trening, powinni dodatkowo rozwiązać zadania Dla 
dociekliwych.

 Środki dydaktyczne
• kartoniki z cyframi od 0 do 9

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Mnożenie nie jest trudne
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – w parach.
• Przeprowadzenie kartkówki I.4–5 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji zajmiemy się mnożeniem. Poznamy nazwy 
poszczególnych liczb występujących w mnożeniu oraz 
własności mnożenia.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (5 min)
• Uczniowie czytają instrukcję gry Tabela rekordów 

ze s. 38 z podręcznika i rozgrywają grę w parach.

2. Prawa i własności mnożenia – drama i burza móz- 
gów (15 min)

• Nauczyciel wybiera 6 uczniów i ustawia ich w 2 rzę-
dach po 3 uczniów, a następnie w 3 rzędach po 2 
uczniów. Prosi o zapisanie na tablicy działań opisu-
jących każde z tych ustawień.

• Uczniowie proponują inne przykłady mnożenia, któ-
re można przedstawić w podobny sposób.

• Nauczyciel zadaje pytania, klasa odpowiada, jeden 
uczeń – sekretarz – zapisuje działania na tablicy:

 – Ile to jest 8 ∙ 1? A ile 17 ∙ 1? Jaka liczba jest wyni-
kiem mnożenia dowolnej liczby przez 1?

 – Ile to jest 9 ∙ 0? A ile 23 ∙ 0? Jaka liczba jest wyni-
kiem mnożenia dowolnej liczby przez 0?

 – Ile to jest 5 ∙ 4? A ile 4 ∙ 5? Czy kolejność liczb ma 
wpływ na wynik mnożenia?

 – Jak najłatwiej pomnożyć 5 ∙ 7 ∙ 2? A jak 4 ∙ 12 ∙ 25? 
Dlaczego możemy tak obliczać?

 – Jak się nazywają liczby, które mnożymy, a jak się 
nazywa wynik mnożenia? 

• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 38 z multi- 
booka.

3. Ćwiczenia w mnożeniu (15 min)
• Zad. 1 s. 39 z podręcznika – uczniowie rozgrywają 

w parach opisaną grę.
• Zad. 2 i  3 s. 15–16 w  zeszycie ćwiczeń (zad 1–3 

s. 19–20 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
• Ćwiczenia interaktywne ze s. 39 z multibooka.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Jak się nazywają liczby, które mnożymy, a jak się 
nazywa wynik mnożenia? 

 – Jakie własności ma mnożenie?
• Powtórzenie animacji ze s. 38 z multibooka i zapis 

notatki w zeszycie:
Liczby, które mnożymy, to czynniki.
Wynik mnożenia nazywamy iloczynem.
Kolejność czynników nie ma wpływu na wynik mno-
żenia.
Wynikiem mnożenia dowolnej  liczby przez 1 jest 
ta liczba.
Iloczyn dowolnej liczby i 0 jest równy 0.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 i 5 s. 16 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4 i 5 s. 20 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych 
z zastosowaniem mnożenia
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – w parach.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
 (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Jak nazywają się poszczególne liczby w mnożeniu? 
Nauczyciel zapisuje na tablicy przykład mnożenia 
i prosi jednego z uczniów o nazwanie poszczególnych 
liczb (czynniki i iloczyn).

 – Jakie własności ma mnożenie? 
Nauczyciel zapisuje na tablicy przykłady: 5 ∙ 8, 8 ∙ 5, 
50 ∙ 1, 100 ∙ 0 i prosi uczniów o omówienie własności 
mnożenia.

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych (30 min)
• Uczniowie przypominają wskazówki dotyczące roz-

wiązywania zadań (s. 9–12 z podręcznika): 
 – zapisuj numer zadania i stronę,
 – czytaj dokładnie zadania i polecenia,
 – zapisuj wszystkie działania, nawet najprostsze,
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 – starannie zapisuj rozwiązania,
 – sprawdzaj swoje rozwiązania,
 – zapisuj odpowiedzi.

• Zad. 2–7 s. 40 z podręcznika – uczniowie wspólnie 
rozwiązują zadania, zapisują działania i odpowiedzi 
w zeszytach oraz na tablicy.

• Zad. 8 s. 40 z podręcznika – zadanie z pucharem.
• Uczniowie zapoznają się z informacjami Dla docie-

kliwych ze s. 41 z podręcznika – chętni odpowiadają 
na zadane tam pytania.

Faza podsumowująca (5 min)
• Przypomnienie własności mnożenia.
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 

najaktywniejszych uczniów oceną.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III s. 41 Czy już umiem? z podręcznika.
Zad. 6 s. 16 w zeszycie ćwiczeń (zad. 6–10 s. 21–22 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Dla chętnych: zad. 9 s. 41 z podręcznika.

Temat w podręczniku: 7. Tabliczka dzielenia

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• dzieli liczby dwucyfrowe przez liczby jednocyfrowe 

w zakresie 100
• zna i wykorzystuje w obliczeniach rolę jedynki i zera 

w dzieleniu
• porównuje ilorazowo liczby naturalne
• zna różne interpretacje dzielenia: dzielenie „po ileś” 

i dzielenie „na ileś” porcji
• rozwiązuje proste równanie zawierające mnożenie 

lub dzielenie w zakresie tabliczki mnożenia
• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający in-

formacje liczbowe
• wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiąza-

nie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodny 
dla niego zapis informacji i danych z treści zadania

• dostrzega zależności między podanymi informacjami

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca w grupach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4
• kartoniki cyframi od 0 do 9
• domino (załącznik 1)
• kwadrat magiczny (załącznik 2)

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (4 min)
Temat lekcji: Dzielenie liczb
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji zajmiemy się dzieleniem liczb. Poznamy 
nazwy poszczególnych liczb występujących w dzieleniu 
oraz własności dzielenia.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (3 min)
• Uczniowie czytają instrukcję gry Co pomnożyć? ze 

s. 42 z podręcznika. Nauczyciel podaje kolejne licz-
by, a uczniowie podnoszą kartoniki z odpowiednimi 
liczbami.

2. Własności dzielenia – praca z podręcznikiem  
 (8 min)

• Uczniowie razem z nauczycielem omawiają tekst ze 
s. 42–43 z podręcznika.

• Podsumowanie zdobytych wiadomości:
 – Jak się nazywają poszczególne liczby w działaniu 
100 : 5 = 20?

 – Jaki jest wynik dzielenia 0 przez dowolną liczbę?
 – Jaki jest wynik dzielenia dowolnej liczby przez 1?
 – Czy można dzielić przez 0?

3. Ćwiczenia w dzieleniu – praca w grupach 3-osobo-
wych (20 min) 

• Zad. 1 s. 44 z podręcznika – każdy uczeń rozwiązuje 
przykład z jednego podpunktu, następnie prezentuje 
swoje rozwiązanie kolegom w grupie, którzy spraw-
dzają jego poprawność.

• Zad. 2 s. 44 z podręcznika – każdy uczeń układa jed-
no zadanie, następnie prezentuje je kolegom w gru-
pie, którzy oceniają jego poprawność.

• Gra w domino (załącznik 1) – uczniowie wspólnie 
układają domino i naklejają je na arkusz papieru. 

Faza podsumowująca (10 min)
• Ćwiczenia interaktywne ze s. 44 z multibooka.
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Jak się nazywają liczby w działaniu 100 : 2 = 50? 

    2 x 45 min
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 – Jaki jest wynik działania 100 : 1, a jaki 200 : 1?
 – Co można powiedzieć o dzieleniu dowolnej liczby 
przez 0?

• Zapis notatki:
W działaniu 100 : 2 = 50 liczba 100 to dzielna, liczba 
2 to dzielnik, a liczba 50 to iloraz.
Działanie 100 : 2 to również iloraz.
Wynikiem dzielenia dowolnej  liczby przez 1 jest 
ta liczba.
Dzielenie przez 0 jest niewykonalne.

• Można przeanalizować uzasadnienie ostatniego zda-
nia – Dla dociekliwych s. 45 z podręcznika.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 i 5 s. 18 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–5 s. 23–25 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych 
z zastosowaniem dzielenia 
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – w parach.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania z zastoso-
waniem dzielenia.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
 (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Jak się nazywają poszczególne liczby w dzieleniu? 
 – Przez jaką liczbę nie wolno dzielić?

• Nauczyciel prezentuje Wiedzę w pigułce ze s. 44 z mul-
tibooka, uczniowie porównują przedstawione tam in-
formacje z odpowiedziami na zadane pytania.

• Nauczyciel podaje informacje o kwadratach magicz-
nych: Kwadrat magiczny to kwadrat z wpisanymi 
w pola liczbami, takimi, że sumy liczb w każdym 
wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej są 
równe. Kwadraty magiczne znane były w Chinach 
już ok. 2200 r. p.n.e., w Europie od XV w.
Uczniowie obliczają ilorazy i sprawdzają, czy po-
dany kwadrat jest kwadratem magicznym (załącz-
nik 2). 

2. Rozwiązywanie równań (5 min)
• Zad. 5 s. 44 z podręcznika – nauczyciel podaje roz-

wiązanie pierwszego przykładu w formie:
6 ∙ 7 = 42, czyli x = 7. Chętni uczniowie podają w tej 
formie rozwiązania kolejnych równań.

3. Rozwiązywanie zadań osadzonych w  kontekście 
praktycznym (25 min)

• Zad. 9, 10 i 20–23 s. 21–23 ze zbioru zadań – ucznio-
wie wspólnie rozwiązują zadania, zapisując działania 
i odpowiedzi w zeszytach i na tablicy.

Faza podsumowująca (5 min)
• Zad. 6 s. 44 z podręcznika – Jaki wniosek wynika 

z rozwiązania tego zadania?
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 

najaktywniejszych uczniów oceną.
• Zadanie pracy domowej.

Zad. I–III Czy już umiem? s. 45 z podręcznika. 
Zad. 6, 7 i 9 s. 18–19 w zeszycie ćwiczeń (zad. 6 i 7 
s. 26 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

START 35 : 7 11 META 5 56 : 7

7 18 : 9 9 28 : 7 27 42 : 42

3 54 : 9 2 12 : 0 0 40 : 4

8 63 : 9 1 0 : 15 10 44 : 4

6 81 : 9 4 27 : 1 DZIAŁANIE  
NIEWYKONALNE 24 : 8

Załącznik 1
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Temat w podręczniku: 8. Dzielenie z resztą. Podzielność liczb

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych
• rozumie pojęcie podzielność liczb
• wykonuje sprawdzenie dzielenia z resztą
• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający in-

formacje liczbowe
• wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiąza-

nie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodny 
dla niego zapis informacji i danych z treści zadania

• dostrzega zależności między podanymi informacjami

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• żołędzie

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Dzielenie z resztą
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – w parach.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:

Na tej lekcji zajmiemy się dzieleniem takich liczb, które 
nie są nam znane z tabliczki mnożenia, czyli dziele-
niem z resztą. 

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (5 min)
• Nauczyciel omawia przebieg gry Budujemy z żołędzi 

ze s. 46 z podręcznika. Uczniowie grupują żołędzie 
w opisany sposób. Do każdego przykładu zapisują 
działanie i sprawdzenie. 

2. Kiedy mówimy, że liczba jest podzielna przez inną 
liczbę? Co to jest reszta? (5 min)

• Prezentacja animacji ze s. 47 z multibooka.
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Co to znaczy, że dana liczba jest podzielna przez 
inną liczbę? 

 – Jaka może być reszta z dzielenia dwóch liczb?

3. Ćwiczenia w dzieleniu z resztą (10 min)
• Nauczyciel zwraca się do uczniów: 

 – Podziel liczbę określającą twój numer w dzienniku 
przez 3. Zapamiętaj resztę z dzielenia.

 – Uczniowie, którzy w wyniku dzielenia przez 3 
otrzymali resztę 1, podnoszą do góry jedną rękę.

 – Uczniowie, którzy w wyniku dzielenia otrzymali 
resztę 2, podnoszą do góry dwie ręce.

 – Czy ktoś otrzymał resztę 3?
 – Jaką wspólną cechę mają numery uczniów, którzy 
nie podnieśli rąk?

Wybrani uczniowie zapisują na tablicy działania 
(z resztą 0, 1 i 2).

 – Jakie otrzymaliśmy reszty z dzielenia przez 3?
• Zapis notatki w zeszycie:

Reszta z dzielenia jest zawsze mniejsza od dzielnika.

4.  Rozwiązywanie zadań – praca w parach (10 min)
• Zad. 3–6 s. 48 z podręcznika – kilka par prezentuje 

swoje rozwiązania.

5. Jaka to liczba? (5 min)
• Zad. 7 i 8 oraz Dla dociekliwych s. 48–49 z podręcznika 

– uczniowie wspólnie analizują i rozwiązują zadania.

 45 min

36 : 9 63 : 7 12 : 6

27 : 9 45 : 9 56 : 8

48 : 6 7 : 7 54 : 9

Załącznik 2
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Faza podsumowująca (5 min)
• Nauczyciel zapisuje na tablicy przykłady, uczniowie 

podają brakujące liczby.
22 : 7 = 3 r …
36 : 11 = 3 r …
42 : 5 = … r 2

59 : 10 = … r 9
25 : …  = 3 r 1
52 : …  = 5 r 2

• Zadanie pracy domowej. 
Zad. 3–5 s. 20–21 w zeszycie ćwiczeń (zad. 3–6 s. 28–29 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Temat w podręczniku: 9. Mnożenie i dzielenie „po kawałku”

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• rozumie celowość zastąpienia mnożenia liczby 

dwucyfrowej przez jednocyfrową mnożeniem „po 
kawałku”

• umie zapisać liczbę dwucyfrową w postaci sumy 
lub różnicy dziesiątek i  jedności do mnożenia „po 
kawałku”

• szybko i bezbłędnie wykonuje mnożenie liczby dwu-
cyfrowej przez liczbę jednocyfrową z wykorzysta-
niem rozdzielności mnożenia względem dodawania 
i odejmowania

• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający in-
formacje liczbowe

• wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiąza-
nie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodny 
dla niego zapis informacji i danych z treści zadania

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka
• burza mózgów 
• praca z podręcznikiem

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4
• dla każdego ucznia (lub pary uczniów) 2 prostokąty 

o wymiarach: 30 × 6, 24 × 7

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Mnożymy „po kawałku”
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki I.6–8 (opcjonalnie).

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, jak mnożyć w pamięci większe 
liczby, czyli wychodzimy poza tabliczkę mnożenia.

Faza realizacyjna
1. Burza mózgów na temat mnożenia  (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Jakie liczby łatwo się nam mnoży? (małe, np. 3 ∙ 
3; przez 10, np. 4 ∙ 10)

 – Jakich liczb nie lubicie mnożyć? (przez 9, np. 7 ∙ 9; 
przez 8, np. 7 ∙ 8)

 – Jak pomnożyć np. 13 ∙ 6?

2. Na dobry początek (5 min)
• Nauczyciel przeprowadza w klasie grę Ile to palców? 

ze s. 50 z podręcznika. Uczniowie odpowiadają na 
pytanie:

 – Jaki podział ułatwia obliczenie wyniku mnożenia 
12 ∙ 7 w pamięci? 

Zapisanie na tablicy działania
12 ∙ 7 = (10 + 2) ∙ 7 = 10 ∙ 7 + 2 ∙ 7 = 70 + 14 = 84

3. Rozcinanie i liczenie (5 min)
• Uczniowie rozcinają prostokąt 24 × 7 i opisują dzia-

łanie 24 ∙ 7.
• Jak obliczyć iloczyn 29 ∙ 6? (Uczniowie proponują 

rozcięcie prostokąta na 20 + 9, nauczyciel przypo-
mina im, że nie lubią mnożyć przez 9).

• Nauczyciel rozdaje prostokąty 30 × 6 i pyta, z ilu 
kwadracików składa się taki prostokąt. Jaką część 
trzeba odciąć, żeby zostało 29 ∙ 6 kwadracików? Za-
pisuje na tablicy obliczenia:

 29 ∙ 6 = (30 – 1) ∙ 6 = 30 ∙ 6 – 1 ∙ 6 = 180 – 6 = 174

4. Mnożenie „po kawałku” bez rozcinania (20 min)
• Zad. 1 s. 51 z  podręcznika – zadanie z  kluczem  

– poprawne rozwiązanie trzech kolejnych przykła-
dów z jednego poziomu pozwala przejść na następny 
poziom.

• Zad. 6 i 8 s. 52 z podręcznika – uczniowie wykonują 
zadania indywidualnie.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji?
 – W jaki sposób można szybko pomnożyć liczbę dwu-
cyfrową przez jednocyfrową?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–5 s. 22–23 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–4 s. 30–32 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

    2 x 45 min
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Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Mnożymy i dzielimy „po kawałku”
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – uczniowie w parach 

sprawdzają zadania, a nauczyciel sprawdza pracę 
domową uczniów rozwiązujących zadania w zeszycie 
Radzę sobie coraz lepiej.

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji nauczymy się dzielić „po kawałku”. Będzie-
my rozwiązywać zadania tekstowe, w których można 
stosować mnożenie „po kawałku”.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
 (5 min)
• Jak wykonać mnożenie 64 ∙ 5 i 79 ∙ 6, stosując metodę 

mnożenia „po kawałku”?

2. Możemy też dzielić „po kawałku” (10 min)
• Nauczyciel zadaje pytanie:

 – Jak wykonać dzielenie 63 : 3? 
Jeśli żaden z uczniów nie zaproponuje poprawnej 
metody, można wspólnie przeanalizować przykłady 
ze s. 51 z podręcznika.

• Wybrani uczniowie wykonują na tablicy przykłady 
dzielenia: 84 : 4, 55 : 5, 66 : 6.

• Jak wykonać dzielenie 72 : 6? Nauczyciel podsu-
wa uczniom pomysł zapisu liczby 72 w  postaci 
sumy składników, które łatwo podzielić przez 6 
(72 = 60 + 12).

• Zad. 2 s. 51 z podręcznika.
• Ćwiczenia interaktywne s. 51 z multibooka.

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych (20 min)
• Zad. 10 s. 53 z multibooka – uczniowie wspólnie roz-

wiązują zadanie na tablicy interaktywnej z pomocą 
Brygady do zadań tekstowych.

• Zad. 3–5 s. 52 z podręcznika i zad. 7–9, 15–17, 27 i 28  
s. 27–29 ze zbioru zadań – uczniowie rozwiązują 
zadania w zeszytach i na tablicy.

Faza podsumowująca (5 min)
• Rozwiązanie na tablicy dwóch przykładów mnożenia 

i dwóch przykładów dzielenia – opisanie i uzasadnie-
nie metody – wykonują wybrani przez nauczyciela 
uczniowie.

• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 
najaktywniejszych uczniów oceną.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 53 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 53 z podręcznika.

Temat w podręczniku: 10. Zadania tekstowe

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający in-

formacje liczbowe
• wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiąza-

nie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodny 
dla niego zapis informacji i danych z treści zadania

• dostrzega zależności między podanymi informacjami
• dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując wygod-

ne dla niego strategie rozwiązania
• do rozwiązania zadań osadzonych w  kontekście 

praktycznym stosuje poznaną wiedzę z  zakresu 
arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności 
rachunkowe, a także własne poprawne metody

• weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając 
sensowność rozwiązania

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• pogadanka

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca w grupach
• praca z całą klasą 

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4
• kartki z flipchartu

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Co jest ważne przy rozwiązywaniu 
zadań tekstowych?
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki I.9 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji omówimy etapy rozwiązywania zadań tek-
stowych.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (10 min)
• Uczniowie czytają po cichu tekst o  Czerwonym 

Kapturku w ćwiczeniu  Znacie? To posłuchajcie!  
ze s. 54 z podręcznika.

    3 x 45 min
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• Wyznaczeni uczniowie odpowiadają na kolejne py-
tania, wskazując fragment tekstu zawierającego 
odpowiedź lub informacje potrzebne do uzyskania 
odpowiedzi.

2. Praca z podręcznikiem (10 min)
• Nauczyciel omawia z uczniami kolejne fragmenty 

tekstu ze s. 56–57 z podręcznika.
• Wybrany uczeń wymienia wskazówki dotyczące 

rozwiązywania zadań tekstowych zawarte w tym 
tekście.

3. Sprawdzanie podanej odpowiedzi (5 min)
• Zad. 1–3 s. 58 z podręcznika – należy tylko spraw-

dzić poprawność podanych odpowiedzi do zadań 
tekstowych – wybrany uczeń podstawia wielkość 
podaną w odpowiedzi w miejsce poszukiwanej war-
tości i sprawdza zgodność pozostałych danych w za- 
daniu.

4. Rozwiązywanie zadań – praca indywidualna, spraw-
dzanie w parach (8 min)

• Zad. 1–3 s. 24–25 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1 i 2 s. 34 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Faza podsumowująca (7 min)
• Wybrany uczeń przypomina zasady obowiązujące 

przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.
• Uczniowie zapisują w zeszycie notatkę:

Rozwiązując zadania tekstowe, należy pamiętać 
o wykonaniu następujących czynności:
1.  Przeczytaj uważnie treść zadania.
2. Wypisz dane.
3. Ustal, czego szukasz, i ułóż plan rozwiązania.
4. Wykonaj plan – rozwiąż zadanie.
5. Zastanów się,  czy  otrzymany wynik ma  sens. 

Sprawdź rozwiązanie – wykonuj opisane w zada-
niu działania, wstawiając swój wynik, i sprawdzaj, 
czy wszystko się zgadza.

6. Zapisz odpowiedź.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 s. 58 z podręcznika.

Lekcja 2

Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązujemy zadania tekstowe
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – nauczyciel prosi dwóch, 

trzech uczniów, aby odczytali swoje rozwiązania.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu: 
Na tej lekcji będziemy rozwiązywali zadania tekstowe.

Faza realizacyjna
1.  Przypomnienie zasad rozwiązywania zadań teksto-

wych (2 min)
• Wybrany uczeń przypomina zasady obowiązujące 

przy rozwiązywaniu zadań tekstowych:
1. Przeczytaj uważnie treść zadania.

2. Wypisz dane.
3. Ustal, czego szukasz, i ułóż plan rozwiązania.
4. Wykonaj plan – rozwiąż zadanie.
5.  Zastanów się, czy otrzymany wynik ma sens. 

Sprawdź rozwiązanie – wykonuj opisane w zada-
niu działania, wstawiając swój wynik, i sprawdzaj, 
czy wszystko się zgadza.

6. Zapisz odpowiedź.

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych z pomocą Brygady 
do zadań tekstowych (10 min)

• Zad. 5 s. 58 i zad. 7 s. 59 z multibooka – wspólne 
rozwiązywanie zadań.

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych (15 min)
• Uczniowie w grupach 4-osobowych rozwiązują na 

kartkach z  flipchartu po 3 zadania spośród za-
dań 1–25 s. 30–32 ze zbioru zadań – po jednym zada-
niu z każdej części: Rozgrzewka, Trening, Na medal.

4. Prezentacja rozwiązań  (10 min)
• Przedstawiciele poszczególnych grup prezentują 

swoje rozwiązania. Jeśli jakaś grupa ma inne roz-
wiązanie – również je przedstawia.

Faza podsumowująca (3 min)
• Uczniowie mówią, co sprawia im trudności przy 

rozwiązywaniu zadań tekstowych, przypominają, 
o czym powinni pamiętać.

• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 
najaktywniejszych uczniów oceną.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 i 5 s. 26 w zeszycie ćwiczeń (zad. 3 i 4 s. 35 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 3
Faza wprowadzająca  (3 min)
Temat lekcji: Rozwiązujemy zadania tekstowe
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – w parach.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji nadal będziemy rozwiązywali zadania 
tekstowe.

Faza realizacyjna
1.  Przypomnienie zasad rozwiązywania zadań teksto-

wych (3 min)
• Wybrany uczeń przypomina zasady obowiązujące 

przy rozwiązywaniu zadań tekstowych:
1. Przeczytaj uważnie treść zadania.
2. Wypisz dane.
3. Ustal, czego szukasz, i ułóż plan rozwiązania.
4. Wykonaj plan – rozwiąż zadanie.
5.  Zastanów się, czy otrzymany wynik ma sens. 

Sprawdź rozwiązanie – wykonuj opisane w zada-
niu działania, wstawiając swój wynik, i sprawdzaj, 
czy wszystko się zgadza.

6.  Zapisz odpowiedź.
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2. Rozwiązywanie zadań tekstowych z pomocą Brygady 
do zadań tekstowych (10 min)

• Zad. 10 s. 59 z multibooka – wspólne rozwiązywanie 
zadania.

3. Rozwiązywanie zadań (25 min)
• Zad. 6, 8 i 9 s. 58–59 z podręcznika – uczniowie 

rozwiązują samodzielnie każde zadanie, a następnie 
chętny uczeń prezentuje rozwiązanie na tablicy.

• Zad. 11 i 12 s. 59 z podręcznika – zadania z pucharem, 
które warto rozwiązać wspólnie.

Faza podsumowująca (4 min)
• Uczniowie mówią, co sprawia im trudności przy 

rozwiązywaniu zadań tekstowych, przypominają, 
o czym powinni pamiętać.

• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 
najaktywniejszych uczniów oceną.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 6 i 7 s. 27 w zeszycie ćwiczeń (zad. 5 i 6 s. 36 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).




