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DZIAŁ III. Działania pisemne
Temat w podręczniku: 1. Dodawanie pisemne 

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• dodaje pisemnie liczby naturalne wielocyfrowe
• szacuje wynik dodawania i porównuje wynik osza-

cowany z wynikiem obliczonym
• 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
• banknoty i monety wykonane ze sztywnego papieru
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (3 min)
Temat lekcji: Dodawanie pisemne
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy wykonywać dodawanie sposobem 
pisemnym. W celu ułatwienia obliczeń będziemy wzoro-
wać się na dodawaniu różnych kwot pieniędzy.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (10 min)
• Uczniowie przygotowują banknoty i monety. Na-

uczyciel omawia kolejne polecenia z instrukcji gry 
Jaka to kwota? ze s. 112 z podręcznika. Uczniowie 
wykładają w parach kolejne kwoty, zamieniają zło-
tówki na dziesiątki, dziesiątki na setki. Na koniec 
obliczają kwotę, którą mają. 

• Nauczyciel, odwołując się do przebiegu obliczeń 
w grze (10 złotówek to jedna dziesiątka, 10 dziesiątek 

to jedna setka), omawia sposób dodawania pisemne-
go. Zwraca uwagę na staranny zapis liczb, jedna pod 
drugą. Uczniowie dodają pisemnie na tablicy kolejne 
liczby z ćwiczenia Jaka to kwota?

2. Dodawanie pisemne – ćwiczenia (15 min)
• Zad. 1 (poziomy A–C) s. 114 z podręcznika – zadanie 

z kluczem – wystarczy rozwiązać dobrze dwa kolejne 
przykłady, aby przejść na następny poziom.

• Nauczyciel podaje przykład (z Dobrej rady) dodawa-
nia pisemnego, w którym popełniono błąd z powodu 
niedokładnego zapisu liczb. Podkreśla przydatność 
szacowania wyniku.

• Zad. 2 s. 56 w zeszycie ćwiczeń (zad. 3 s. 68 w zeszycie 
Radzę sobie coraz lepiej) – najpierw należy wykonać 
szacowanie, a dopiero potem dodawanie. Uczniowie 
odczytują wyniki – nauczyciel sprawdza poprawność 
szacowania i dodawania.

3. Zostań mistrzem dodawania pisemnego (10 min)
• Zad. 1 (poziomy D i Mistrz) s. 115 z podręcznika  

– uczniowie rozwiązują wszystkie przykłady.
Trzej uczniowie, którzy jako pierwsi rozwiążą po-
prawnie wszystkie przykłady, dostają plakietkę 

„Mistrz dodawania” i ocenę bardzo dobrą.

4. Zanim wykonasz dodawanie (3 min)
• Zad. 2 s. 115 z podręcznika – kolejni uczniowie podają 

cyfrę jedności poszczególnych sum.

Faza podsumowująca (4 min)
• Uczniowie wymieniają zasady obowiązujące przy 

dodawaniu pisemnym – właściwe podpisywanie liczb, 
dodawanie w kolejności: jedności, dziesiątki, setki, 
itd., przenoszenie dziesiątek z niższego rzędu do 
wyższego.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3 s. 57 w zeszycie ćwiczeń (zad. 2 i 4 s. 67–69 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Zad. 2 s. 64 ze zbioru zadań. 

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Zastosowanie dodawania pisemnego 
w rozwiązywaniu zadań tekstowych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy doskonalić umiejętność dodawa-
nia liczb naturalnych sposobem pisemnym, będziemy 
także stosować dodawanie pisemne w rozwiązywaniu 
zadań tekstowych.

Faza realizacyjna
1.  Przypomnienie zasad obowiązujących przy dodawa-

niu pisemnym (10 min)

    2 x 45 min
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• Uczniowie odpowiadają na pytania:
 – Jak należy podpisać liczby, aby poprawnie wykonać 
dodawanie pisemne?

 – Jak należy postąpić, gdy wynikiem dodawania 
jedności lub dziesiątek jest liczba większa od 10?

• Ćwiczenia interaktywne ze s. 115 z  multibooka  
– wpisywanie brakujących cyfr w dodawaniu pisem-
nym oraz podawanie cyfry jedności wyniku bez jego 
obliczania.

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych (27 min)
• Uczniowie przypominają 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.
• Zad. 3–5 s. 115 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 

zadania samodzielnie pod kontrolą nauczyciela.
• Zad. 6 s. 115 z multibooka – uczniowie rozwiązują 

zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.
• Zad. 8 i 9 s. 116 z podręcznika – uczniowie wspólnie 

rozwiązują zadania.

Faza podsumowująca (3 min)
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 

najaktywniejszych uczniów oceną.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 117 z podręcznika.
Zad. 4 i 5 s. 57–58 w zeszycie ćwiczeń (zad. 5 i 6 s. 70–71 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Temat w podręczniku: 2. Odejmowanie pisemne

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• odejmuje pisemnie liczby naturalne wielocyfrowe 
• porównuje różnicowo liczby naturalne
• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający in-

formacje liczbowe
• 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
• monety i banknoty wykonane ze sztywnego papieru
• krzyżówka (załącznik 1) 
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4
• przykłady z poziomu D i Mistrz z karty pracy II.2.1 

z portalu dlanauczyciela.pl. 

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Odejmowanie pisemne
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki III.1 (opcjonalnie)*.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy wykonywać odejmowanie sposo-
bem pisemnym.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (10 min)
• Nauczyciel omawia z uczniami przebieg gry Kasjer 

i klient ze s. 118 w podręczniku. Uczniowie rozgry-
wają grę w parach. 

• Nauczyciel zapisuje na tablicy przykłady odej-
mowania z gry (867 – 214 = 653, 653 – 38 = 615,  
615 – 36 = 579) lub wspólnie z uczniami analizuje 
przykłady rozwiązane na s. 119–120 w podręczniku 
i wyjaśnia zasady odejmowania pisemnego.

2. Ćwiczenia w odejmowaniu pisemnym (15 min)
• Zad. 1 s. 121 z podręcznika – zadanie z kluczem  

– nauczyciel kontroluje pracę uczniów.

3. Zanim wykonasz odejmowanie (10 min)
• Nauczyciel omawia dwa sposoby sprawdzenia wy-

niku odejmowania – szacowanie przed obliczeniem 
i dodawanie po obliczeniu na przykładach działań 
379 – 27 (około 380 – 30, czyli około 350) i 732 – 69 
(około 730 – 70, czyli około 660).

    3 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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• Zad. 2 s. 59 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4 s. 75 w zeszycie 
Radzę sobie coraz lepiej).

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

 – Na co należy zwrócić uwagę przy zapisywaniu liczb 
w odejmowaniu pisemnym?

 – Co należy zrobić, jeżeli cyfra odjemnej jest mniej-
sza od cyfry odjemnika?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3 s. 60 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–3 s. 72–74 w ze-
szycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Zastosowanie odejmowania pisem-
nego w rozwiązywaniu zadań tekstowych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność odejmowania 
pisemnego. Będziemy stosować odejmowanie pisemne 
w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie zasad odejmowania pisemnego   
 (5 min)
• Wybrany uczeń przypomina, jak się zapisuje liczby 

w odejmowaniu pisemnym, i rozwiązuje na tablicy 
przykład: 909 – 573.

• Ćwiczenia interaktywne s. 121 z multibooka (zad. 1 
i 2) – wpisywanie brakujących cyfr w odejmowaniu 
pisemnym oraz podawanie cyfry dziesiątek wyniku 
bez wykonywania pełnych obliczeń.

2. Ćwiczenia w odejmowaniu pisemnym (10 min)
• Uczniowie rozwiązują w parach przykłady z pozio-

mu D i Mistrz z karty pracy III.2.1. Sąsiednia para 
sprawdza wyniki.

3. Zastosowanie odejmowania pisemnego w rozwiązy-
waniu zadań tekstowych (20 min)

• Uczniowie przypominają 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.
• Zad. 2, 3, 5 i 6 s. 121–122 z podręcznika – uczniowie 

rozwiązują zadania na tablicy. 

Faza podsumowująca (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w  pigułce ze s. 121 z  multi- 

booka – wybrany uczeń wskazuje działania i odczy-
tuje odnoszące się do nich teksty.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 s. 60 w zeszycie ćwiczeń (zad. 5 s. 76 w zeszycie 
Radzę sobie coraz lepiej).
Zad. 8 s. 122 z podręcznika.

Lekcja 3
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Praktyczne zastosowanie odejmo-
wania pisemnego
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji w dalszym ciągu będziemy ćwiczyć umie-
jętność odejmowania pisemnego. Będziemy także sto-
sować odejmowanie pisemne w rozwiązywaniu zadań 
tekstowych.

Faza realizacyjna
1. Ćwiczenia w odejmowaniu pisemnym (15 min)
• Uczniowie samodzielnie rozwiązują krzyżówkę licz-

bową (załącznik 1).
Nauczyciel zwraca uwagę, że w krzyżówce w jedno 
okienko wpisujemy zawsze jedną cyfrę. Oznacza to, 
że jeśli mamy do uzupełnienia trzy okienka, to mu-
simy uzyskać wynik trzycyfrowy. Uczniowie wkle-
jają krzyżówkę do zeszytu, zapisują w nim również 
wszystkie działania wykonane sposobem pisemnym.

2. Zastosowanie odejmowania pisemnego w rozwiązy-
waniu zadań (20 min)

• Zad. 7, 9, 10, 11 i 12 s. 122–123 z podręcznika – wy-
brani uczniowie rozwiązują zadania na tablicy.

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

najaktywniejszych uczniów oceną.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 123 z podręcznika.
Zad. 12, 15 i 17 s. 67–68 ze zbioru zadań.

3

5 1 6

1 2 7 3 1

2 5 3 8

1 7 3 4

5 7 3

5 0 2

4

7

a.

b. c.

e.

d.

f.

h.

g.

i. j.
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Temat w podręczniku: 3. Mnożenie pisemne przez liczby  
jednocyfrowe

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• mnoży pisemnie liczbę naturalną przez liczbę natu-

ralną jednocyfrową
• rozwiązuje zadania tekstowe z  wykorzystaniem 

mnożenia pisemnego liczb naturalnych
• 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 grupach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• banknoty i monety wykonane ze sztywnego papieru
• woreczek gimnastyczny
• magnesy
• karty pracy (wg załączników 1 i 2)
• plansza wyników (wg załącznika 3) i kartoniki 

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Mnożenie pisemne przez liczby jed-
nocyfrowe
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki III.2 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji poznamy sposób pisemny mnożenia liczb 
naturalnych.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie tabliczki mnożenia (5 min)
• Nauczyciel rzuca woreczek do dowolnego ucznia i po-

daje działanie do obliczenia. Uczeń łapie woreczek, 
podaje wynik i odrzuca woreczek. Jeśli podał zły 
wynik, ponownie dostaje woreczek i nowe działanie.

• Jeden uczeń rozpoczyna zabawę, podając liczbę, 
która jest iloczynem z tabliczki mnożenia. Uczeń, 
do którego rzucono woreczek, podaje odpowiednie 
działanie (np. 36 → 9 ∙ 4), podaje następną liczbę 
i rzuca woreczek do innego ucznia.

    2 x 45 min

a.

b. c.

e.

d.

f.

h.

g.

i. j.

Poziomo
b. 619 – 103 
d. 1642 – 369
e. 5563 – 5025
f. 2331 – 597
h. 451 – 394
i. 866 – 364

Pionowo 
a. 387 – 34
c. 714 – 99 
d. 5003 – 3786
g. 793 – 358 
j. 679 – 432

Załącznik 1
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1270 795 1610 1450

772 + 498 628 + 167 946 + 664 614 + 836

856 + 414 137 + 658 728 + 882 1948 – 498

521 + 749 1230 – 435 1849 – 239 752 + 698

1500 – 230 900 – 105 1762 – 152 306 + 1144

1940 – 670 1462 – 667 1900 – 290 2003 – 553

2. Na dobry początek  (10 min) 
• Nauczyciel dzieli klasę na 3-osobowe grupy i prze-

prowadza ćwiczenie zgodnie z instrukcją gry Wi-
doczna suma ze s. 124 z podręcznika. Oczekiwany 
wniosek z ćwiczenia – pieniądze trzeba układać tak, 
żeby były widoczne osobno setki, dziesiątki, jedno-
ści. Przy kwocie 162 zł do setek trzeba dołożyć plik 
10 banknotów po 10 zł, co odpowiada przeniesieniu 
w mnożeniu pisemnym.

• Na przykładach z ćwiczenia Widoczna suma nauczy-
ciel omawia mnożenie sposobem pisemnym – naj-
pierw bez przeniesień, następnie z przeniesieniami 
do rzędów dziesiątek i setek. 

3. Ćwiczenia w mnożeniu pisemnym (20 min)
• Każdy uczeń dostaje kartkę z działaniem dodawania 

lub odejmowania (załącznik 1). Uczniowie, którzy 
otrzymali takie same wyniki, łączą się w grupy.

• Każda grupa otrzymuje kartę z działaniami (załącz-
nik 2) i komplet 12 kartoników do zasłaniania pól na 
planszy wyników. Plansze wyników (wg załącznika 
3) dla poszczególnych grup są przypięte do tablicy. 
Każda grupa ma ten sam zestaw działań zapisanych 
w różnej kolejności.
W zależności od liczby uczniów w grupie, każdy uczeń 
wykonuje 2 lub 3 przykłady mnożenia pisemnego. 
Każdy wynik musi być zweryfikowany przez innego 
ucznia. Uczniowie zasłaniają na planszy wyników 
obliczone i zweryfikowane wyniki. 

Faza podsumowująca (5 min)
• Ćwiczenie interaktywne s. 125 z multibooka (zad. 1).
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 

oceną uczniów z grupy, która najszybciej zasłoniła 
wszystkie wyniki.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–4 s. 61–62 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–3 s. 78–79 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Praktyczne zastosowanie mnożenia 
pisemnego przez liczby jednocyfrowe
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia pisemnego.

Faza realizacyjna
1. Rozgrzewka (7 min)
• Zad. 1 s. 125 z podręcznika – zadanie z kluczem – 

po poprawnym rozwiązaniu dwóch kolejnych przy-
kładów z jednego poziomu uczeń może przejść na 
następny poziom.

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych (30 min)
• Wybrany uczeń przypomina etapy rozwiązywania 

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.
• Zad. 2–11 s. 125–126 z podręcznika – praca z całą 

klasą. Uczniowie czytają kolejne zadania i rozwią-
zują je na tablicy i w zeszytach.

Faza podsumowująca (3 min)
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 127 z podręcznika.
Zad. 5 s. 62 w zeszycie ćwiczeń (zad. 5 i 6 s. 81 w ze-
szycie Radzę sobie coraz lepiej).

Załącznik 1
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Temat w podręczniku: 4. Mnożenie pisemne przez  
liczby wielocyfrowe

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

 Cele szczegółowe
Uczeń: 
• mnoży pisemnie liczbę naturalną przez liczbę na-

turalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową
• mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe
• odtwarza brakujące cyfry w zapisie 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
• kalkulator
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4
• karty pracy (załącznik 1)
• karta z flipchartu
• po 6 kartek w kolorze czerwonym, zielonym i nie-

bieskim

 Uwagi
Na lekcjach dotyczących tego tematu uczniowie po-
winni zdobyć i wyćwiczyć umiejętność mnożenia przez 
liczby wielocyfrowe oraz zobaczyć jej praktyczne za-
stosowanie.
Należy zwrócić uwagę na staranność zapisu cyfr 
w mnożeniu pisemnym (zachęcamy do pisania każdej 
cyfry w osobnej kratce).

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Mnożenie pisemne przez liczby wie-
locyfrowe
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki III.3 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:

    3 x 45 min

3490 1308 29 968 2976
13 232 10 848 4293 3885
2394 3584 6223 6885

GRUPA 1270 GRUPA 795 GRUPA 1610 GRUPA 1450
1654 ∙ 8 698 ∙ 5 698 ∙ 5 765 ∙ 9 
765 ∙ 9 654 ∙ 2 512 ∙ 7 777 ∙ 5 
7492 ∙ 4 1654 ∙ 8 1356 ∙ 8 496 ∙ 6  
1356 ∙ 8 477 ∙ 9 7492 ∙ 4 798 ∙ 3  
496 ∙ 6 765 ∙ 9 1654 ∙ 8 1654 ∙ 8 
512 ∙ 7 7492 ∙ 4 765 ∙ 9 7492 ∙ 4 
798 ∙ 3 1356 ∙ 8 496 ∙ 6 1356 ∙ 8 
654 ∙ 2 496 ∙ 6 798 ∙ 3 512 ∙ 7 
477 ∙ 9 512 ∙ 7 654 ∙ 2 654 ∙ 2  
889 ∙ 7 798 ∙ 3 477 ∙ 9 477 ∙ 9  
698 ∙ 5 889 ∙ 7 777 ∙ 5 889 ∙ 7  
777 ∙ 5 777 ∙ 5 889 ∙ 7 698 ∙ 5 

Załącznik 2

Załącznik 3
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Na tej lekcji nadal będziemy zajmować się mnożeniem 
pisemnym: tym razem będziemy mnożyć przez liczby 
wielocyfrowe.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (10 min)
• Nauczyciel dzieli uczniów na 5-osobowe grupy i roz-

dziela zadania zgodnie z instrukcją gry Żywy kom-
puter ze s. 128 z podręcznika. 

• Po wykonaniu ćwiczenia przez uczniów nauczyciel 
omawia sposób wykonania mnożenia pisemnego na 
przykładzie mnożenia liczby z jednej grupy przez 
123. Nawiązując do przebiegu gry, uzasadnia zapis 
kolejnych iloczynów i omawia dopisywanie zer przy 
mnożeniu przez dziesiątki, setki itd.

2. Próbujemy sami mnożyć (10 min)
• Uczniowie analizują w parach jeden z przykładów 

A, B, C lub D ze s. 128–129 z podręcznika (przy-
dział przykładów: kolejno ławkami A, B, C, D, A, …). 
Po chwili wybrani lub chętni uczniowie omawiają 
przeanalizowane działanie, np.: „Należy właściwie 
podpisywać cyfry częściowych wyników” (poziom A), 

„Należy najpierw oszacować wynik” (poziomy C i D).

3. Nabieramy wprawy w mnożeniu pisemnym  
 (15 min)

• Zad. 1 s. 130 z podręcznika – zadanie z kluczem 
– uczniowie, którzy pierwsi przeszli przez poziom 
Mistrza, mogą zrobić zadania 12 i 13 ze s. 131–132 
z podręcznika; uczniowie, którzy popełniają błędy 
w mnożeniu, wykonują mnożenie na tablicy pod kie-
runkiem nauczyciela.

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

najaktywniejszych uczniów oceną.
• Uczniowie odpowiadają na pytania: 

 – Czy mnożenie przez liczby wielocyfrowe jest trudne?
 – Na co należy zwracać uwagę przy wykonywaniu 
tego działania?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2 i 3 s. 63–64 w zeszycie ćwiczeń (zad. 2 i 3 s. 83–84 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Mnożenie przez liczby wielocyfrowe 
w zadaniach tekstowych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia pisemnego.

Faza realizacyjna
1.  Rozwiązywanie zadań tekstowych – praca w 4-oso-

bowych grupach (20 min)
• Każda grupa otrzymuje listę zadań do rozwiąza-

nia (załącznik 1). Na każdej liście są trzy zadania 
o różnym stopniu trudności. Uczniowie rozwiązują 

wspólnie zadania. Każdy powinien mieć zapisane 
w zeszycie rozwiązania wszystkich zadań z listy.

2. Prezentacja rozwiązań (15 min)
• Uczniowie rozwiązują zadania na tablicy, zaczyna-

jąc od zadań najłatwiejszych. Nauczyciel wybiera 
uczniów tak, aby zadania najłatwiejsze rozwiązywali 
najsłabsi uczniowie. 

Faza podsumowująca (5 min)
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 6 i 7 s. 65 w zeszycie ćwiczeń (zad. 6–8 s. 86 w ze-
szycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 3
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Ćwiczenia w sprawnym wykonywa-
niu mnożenia pisemnego
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy ćwiczyć mnożenie liczb natural-
nych wielocyfrowych sposobem pisemnym.

Faza realizacyjna
1. Rozgrzewka (10 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 130 z multibooka – ucznio-

wie mogą zapisywać obliczenia w zeszytach, mogą 
też podawać oszacowane wyniki. 

2. Zawody w mnożeniu – praca w grupach (20 min)
• Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy: Czerwo-

nych, Zielonych i Niebieskich (tak, aby poziom każ-
dej grupy był podobny). Nauczyciel przygotowuje na 
karcie z flipchartu zestawy działań do wykonania 
(wg załącznika 2). Każda grupa otrzymuje 6 kartek 
w kolorze swojej grupy. Uczniowie będą na nich za-
pisywać wyniki mnożenia.

• Uczniowie dzielą się przykładami i wykonują dzia-
łania pisemnie. Nauczyciel może polecić, aby każde 
działanie było wykonane dwa razy – drugi raz w celu 
weryfikacji wyniku. 

• Uczniowie przyczepiają wyniki obok działań na 
karcie z flipchartu. Nauczyciel sprawdza wyniki  
– jeśli wynik jest błędny, grupa dostaje dodatkowe 
zadanie do wykonania.

• Uczniowie z grupy, która najszybciej wykonała bez-
błędnie wszystkie obliczenia, zostają nagrodzeni 
ocenami.

Faza podsumowująca (10 min)
• Zad. I–III Czy już umiem? s. 132 z  podręcznika 

– uczniowie rozwiązują zadania na kartkach, które 
zostawiają nauczycielowi do sprawdzenia.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 i 5 s. 64 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4 i 5 s. 85 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
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Temat w podręczniku: 5. Jak usprawnić mnożenie pisemne

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

 Cele szczegółowe
Uczeń: 
• mnoży pisemnie liczbę naturalną przez liczbę na-

turalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową
• stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające ob-

liczenia, w tym przemienność i łączność dodawania 
i mnożenia

• mnoży pisemnie liczby zakończone zerami
• rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzy-

staniem mnożenia pisemnego liczb zakończonych 
zerami

• 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 z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• kartoniki z cyframi od 0 do 9 oraz dziesięć dodat-

kowych kartoników z zerami, kartonik z symbolem 
mnożenia i kartonik ze znakiem równości 

• kalkulatory 
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Jak usprawnić mnożenie pisemne
Czynności organizacyjno-porządkowe.

    2 x 45 min

Czerwoni Zieloni Niebiescy

85 ∙ 11 = 935 11 ∙ 45 = 495 56 ∙ 11 = 616
324 ∙ 12 = 3888 131 ∙ 22 = 2882 342 ∙ 21 = 7182
234 ∙ 342 = 80 028 357 ∙ 523 = 186 711 678 ∙ 117 = 79 326
8271 ∙ 541 = 4 474 611 9578 ∙ 128 = 1 225 984 5485 ∙ 495 = 2 715 075
322 ∙ 9324 = 3 002 328 457 ∙ 8936 = 4 083 752 315 ∙ 5498 = 1 731 870
13519 ∙ 4571 = 61 795 349 12345 ∙ 3244 = 40 047 180 56789 ∙ 4356 = 247 372 884

GRUPA 1
 ♦  Zad. 2 s. 130 z podręcznika

 ♦  Zad. 18 s. 74 ze zbioru zadań

 ♦  Zad. 20 s. 74 ze zbioru zadań

GRUPA 3
 ♦  Zad. 11 s. 73 ze zbioru zadań

 ♦  Zad. 5 s. 130 z podręcznika

 ♦  Zad. 23 s. 75 ze zbioru zadań

GRUPA 2
 ♦  Zad. 3 s. 130 z podręcznika

 ♦  Zad. 4 s. 130 z podręcznika

 ♦  Zad. 25 s. 75 ze zbioru zadań

GRUPA 4
 ♦  Zad. 5 s. 73 ze zbioru zadań

 ♦  Zad. 19 s. 74 ze zbioru zadań

 ♦  Zad. 14 s. 132 z podręcznika

Załącznik 1

Załącznik 2
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• Przeprowadzenie kartkówki III.4 (opcjonalnie).
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, jak możemy sobie ułatwić 
mnożenie liczb zakończonych zerami oraz liczb z zerami 
w środku.

Faza realizacyjna 
1. Na dobry początek (10 min)
• Nauczyciel przeprowadza ćwiczenie zgodnie z  in-

strukcją gry Gdzie te zera? ze s. 133 z podręcznika. 
Celem ćwiczenia jest przypomnienie zasad mnożenia 
liczb z zerami na końcu.

• Prezentacja animacji ze s. 133 z multibooka.

2. Ćwiczenia w mnożeniu pisemnym (15 min)
• Zad. 2 i  3 s. 66 w  zeszycie ćwiczeń (zad. 2 i  3  

s. 88–89 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej) – wy-
brani uczniowie odczytują wyniki, pozostali ucznio-
wie porównują je ze swoimi i zgłaszają ewentualne 
różnice.

• Zad. 1 i 2 s. 135–136 z podręcznika – zadania z klu-
czem – poprawność wyników uczniowie mogą spraw-
dzać na kalkulatorach. 

3. Kalkulator nie zawsze wystarczy (10 min)
• Zad. 6 s. 137 z podręcznika.
• Zad. 7 s. 137 z podręcznika – uczniowie dojdą do 

wniosku, że kalkulator nie zawsze „pomieści” iloczyn 
tak dużych liczb, trzeba wtedy zastosować metodę 
opuszczania zer i dopisywania ich do wyniku.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 136 z multibooka.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 i 5 s. 67 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4–6 s. 89–90 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Mnożenie liczb z zerami na końcu 
oraz z zerami w środku w zadaniach tekstowych

• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji w dalszym ciągu będziemy mnożyć pisemnie 
liczby z zerami na końcu oraz z zerami w środku, głów-
nie podczas rozwiązywania zadań tekstowych.

Faza realizacyjna
1.  Przypomnienie zasad mnożenia pisemnego liczb 

z zerami na końcu (10 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie:

 – Bez wykonywania obliczeń określ, ile jest zer na 
końcu każdego iloczynu:

 �170 ∙ 300
 �2900 ∙ 9200
 �51 000 ∙ 90
 �5260 ∙ 1900
 �43 000 ∙ 7000
 – Od czego zależy liczba zer na końcu iloczynu?

• Nauczyciel zapisuje na tablicy liczbę, która jest ilo-
czynem liczb z zakresu tabliczki mnożenia, i dopisuje 
kilka zer. Uczniowie zapisują działania mnożenia 
o takim wyniku. Uczeń, który dopisze ostatnie moż-
liwe działanie, podaje następną liczbę.

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych (25 min)
• Nauczyciel prosi jednego ucznia o przypomnienie 

etapów rozwiązywania zadań tekstowych.
• Zad. 3–5 i 8 s. 136–137 z podręcznika – wybrani 

uczniowie rozwiązują zadania na tablicy.
• Zad. 14 i 17 s. 77 ze zbioru zadań – uczniowie samo-

dzielnie rozwiązują zadania na kartkach i oddają je 
nauczycielowi do sprawdzenia.

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

najaktywniejszych uczniów oceną.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 138 z podręcznika.

Temat w podręczniku: 6. Dzielenie pisemne

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń: 
• dzieli pisemnie liczbę naturalną przez liczbę natu-

ralną jednocyfrową
• 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
• burza mózgów
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• banknoty i monety wykonane ze sztywnego papieru

 45 min
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 Uwagi
Temat dotyczący dzielenia pisemnego jest w klasie 4 
nadobowiązkowy. Działanie to sprawia uczniom dużą 
trudność. Na tej lekcji należy skupić się tylko na tech-
nice wykonywania dzielenia pisemnego. Dobrze było-
by wygospodarować dodatkową godzinę poświęconą 
na ćwiczenia. Każdy uczeń powinien być przy tablicy 
i wykonać przynajmniej jedno działanie w obecności 
nauczyciela.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Dzielenie pisemne liczb wielocyfro-
wych przez liczby jednocyfrowe
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji poznamy sposób dzielenia pisemnego liczb 
wielocyfrowych przez liczby jednocyfrowe.

Faza realizacyjna
1. Burza mózgów na temat dzielenia (2 min)

 – W jakich sytuacjach spotykamy się z dzieleniem?

2. Na dobry początek (10 min)
• Nauczyciel, korzystając z banknotów i monet wyko-

nanych ze sztywnego papieru, pokazuje, jak podzielić 
między 3 osoby kwotę 975 zł. Podzielone pieniądze 
daje trzem wybranym uczniom.
975 zł = 9 ∙ 100 zł + 7 ∙ 10 zł + 5 ∙ 1 zł

 – Dzielimy 9 setek między 3 osoby: każda dostanie 
3 banknoty po 100 zł.

 – Dzielimy 7 dziesiątek między 3 osoby: każda do-
stanie 2 banknoty po 10 zł. Zostaje banknot 10 zł, 
który rozmieniamy na monety 1 zł i dołączamy do 
pięciu monet 1 zł.

 – Dzielimy 15 zł między 3 osoby: każda dostanie 
po 5 zł.

I osoba ma 3 ∙ 100 zł + 2 ∙ 10 zł + 5 ∙ 1 zł = 375 zł.
II osoba ma 3 ∙ 100 zł + 2 ∙ 10 zł + 5 ∙ 1 zł = 375 zł.
III osoba ma 3 ∙ 100 zł + 2 ∙ 10 zł + 5 ∙ 1 zł = 375 zł.

• Uczniowie w podobny sposób w grupach 3-osobowych 
dzielą między siebie kwotę 492 zł. Przedstawiciele 
grup kolejno liczą głośno swoje pieniądze.

3. Dzielenie krok po kroku (5 min)
• Nauczyciel wykonuje na tablicy dzielenie pisemne 

975 : 3, odwołując się przy każdym kroku do dzielenia 
pieniędzy. Wyjaśnia algorytm dzielenia pisemnego.

• Wybrany uczeń, pod kierunkiem nauczyciela, na 
podstawie zapisanego wcześniej dzielenia, wykonu-
je dzielenie 492 : 3.

4. Cztery ważne słowa w dzieleniu pisemnym (8 min)
• Prezentacja animacji ze s. 139 z multibooka.
• Nauczyciel zapisuje na tablicy cztery kroki dzielenia 

pisemnego:
1. Dzielę
2. Mnożę
3. Odejmuję
4. Spisuję

• Uczniowie przepisują notatkę do zeszytów.

5. Ćwiczenia w dzieleniu pisemnym (12 min)
• Zad. 1 s. 141 z podręcznika – zadanie z kluczem  

– pierwszy przykład z każdego poziomu uczniowie 
wykonują wspólnie. Nauczyciel komentuje pojawia-
jącą się na każdym poziomie nową trudność:

 – poziom A – przykłady łatwe rachunkowo,
 – poziom B – przykłady trudniejsze rachunkowo,
 – poziom C – dzielenie z resztą,
 – poziom D – w ilorazie pojawiają się zera.

• Nauczyciel zachęca uczniów do samodzielnej pracy 
niezależnie od tempa rozwiązywania przykładów na 
tablicy. Jeśli uczniowie pracują szybciej, sprawdza-
ją wyniki dzielenia w odpowiedziach. Każdy uczeń 
powinien rozwiązać jeden przykład pod kontrolą 
nauczyciela. 

Faza podsumowująca (3 min)
• Kilku wybranych uczniów wymienia cztery kroki 

dzielenia pisemnego.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 142 z podręcznika.
Zad. 3 i 5 s. 70–71 w zeszycie ćwiczeń (uczniowie korzy-
stający z zeszytów Radzę sobie coraz lepiej powtarzają 
rozwiązanie przykładów z zad. 1 s. 141 z podręcznika).


