
3I. Liczby naturalne 

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• sprawnie dodaje i odejmuje liczby naturalne w za-

kresie 200
• szybko i bezbłędnie mnoży i dzieli liczby naturalne 

w zakresie 100 (zakres tabliczki mnożenia)
• stosuje w obliczeniach przemienność i łączność do-

dawania i mnożenia
• mnoży i dzieli liczby zakończone zerami
• mnoży liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe z wy-

korzystaniem rozdzielności mnożenia względem do-
dawania i odejmowania

• rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowa-
niem działań na liczbach naturalnych

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• kartoniki z cyframi od 1 do 9
• pionki lub małe przedmioty
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5 
• karteczki z przykładami zadań

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Działania pamięciowe 
•  Czynności organizacyjno-porządkowe.
•  Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy doskonalić umiejętność doda-
wania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb natu-
ralnych w pamięci.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek          (5 min)
•  Uczniowie czytają instrukcję gry Kółko i krzyżyk ze 

s. 8 z podręcznika i rozgrywają ją w parach.
 
2. Przypomnienie pojęć związanych z poszczególnymi 

działaniami                       (10 min)

•  Nauczyciel rysuje na tablicy cztery pętle i przy każ-
dej z nich pisze nazwę jednego z działań: dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, dzielenie. W każdą pętlę 
należy wpisać pojęcia związane z danym działa-
niem. 

• Chętni uczniowie rozwiązują na tablicy poniższe 
zadania. Nauczyciel zwraca uwagę na wykonywa-
nie obliczeń w jak najprostszy sposób.
 – Zapisz sumę czterech różnych składników mniej-
szych od 30, a następnie oblicz ją w jak najprost-
szy sposób.

 – Zapisz różnicę liczb 73 i 18, a następnie ją oblicz.
 – Podaj przykład iloczynu liczby dwucyfrowej i licz-
by jednocyfrowej. Oblicz ten iloczyn.

 – Zapisz iloraz, w którym dzielnik jest równy 20, 
a dzielna wynosi 1600. Oblicz ten iloraz. 

3. Ćwiczenia w doskonaleniu sprawności rachunko-
wej                            (20 min)

• Zad. 1 s. 11 z podręcznika – zadanie z kluczem – na-
uczyciel przypomina uczniom zasady rozwiązywa-
nia zadań z kluczem. Jeśli uczeń poprawnie rozwią-
że przykłady a) i b) z jednego poziomu, może przejść 
na następny poziom. Jeśli nie – musi rozwiązać 
wszystkie przykłady z tego poziomu i dopiero wtedy 
przejść na następny.

• Zad. 2, 3, 5 i 6 s. 11–12 z podręcznika (uczniom ko-
rzystającym z kart pracy Radzę sobie coraz lepiej  
warto polecić wykonanie zad. 14 w karcie pracy I.1* 
zamiast zad. 5 s. 12 z podręcznika) – uczniowie wy-
konują zadania indywidualnie.

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

 – Jak można sobie ułatwić dodawanie liczb?
 – W jaki sposób można szybko pomnożyć liczbę 
dwucyfrową przez liczbę jednocyfrową?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–6 s. 4–6 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–6, 7 a), 8 a) 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej I.1).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Doskonalimy działania pamięciowe
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej. 
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                                 (10 min)
• Zad. 4 s. 12 z podręcznika – tworzenie liczb dwucy-

frowych i ich dodawanie – uczniowie w parach wy-
konują zadanie zgodnie z poleceniem.

• Nauczyciel ma przygotowane na karteczkach róż-
ne przykłady działań (np. przykłady z zad. 1 s. 11). 

* Karty pracy Radzę sobie coraz lepiej można pobrać z portalu 
dlanauczyciela.pl.

DZIAŁ I. Liczby naturalne
Temat w podręczniku: 1. Działania pamięciowe       2 x 45 min
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Wskazani uczniowie (np. 3 uczniów) losują umiesz-
czone w koszyczku przykłady, zapisują je na tablicy 
i wykonują obliczenia.

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych                 (25 min)
• Zad. 16 i 18 s. 7 ze zbioru zadań – uczniowie wspól-

nie rozwiązują zadania na tablicy.
• Zad. 5–8 s. 6 ze zbioru zadań – uczniowie rozwią-

zują zadania samodzielnie, a następnie porównują 
swoje rozwiązania w parach.

Faza podsumowująca                          (5 min)
• Krótka zabawa dla wszystkich uczniów Powiem ci, 

jaki otrzymałeś wynik.
 – Wybierz dowolną liczbę od 1 do 9.

 – Pomnóż ją przez 2.
 – Do otrzymanej liczby dodaj 10.
 – Otrzymaną liczbę podziel przez 2.
 – Od wyniku odejmij liczbę pomyślaną na po- 
czątku.

 – Otrzymaną liczbę pomnóż przez 7.
 – Czy otrzymałeś liczbę 35?

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 14 z podręcznika.
Zad. 7 i 8 s. 6 w zeszycie ćwiczeń (zad. 9 a), 10 a) i 11 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej I.1).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 14 z podręcznika.

 45 min

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
•  odczytuje potęgi o dowolnym wykładniku natural-

nym
• zapisuje iloczyn tych samych czynników w postaci 

potęgi
• zapisuje potęgę w postaci iloczynu 
• oblicza potęgi liczb naturalnych, także z wykorzy-

staniem kalkulatora
• rozumie znaczenie liczb w zapisie potęgi
• rozwiązuje zadania z zastosowaniem potęgowania

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 
• burza mózgów

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• kilka kartek papieru
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5

 Uwagi
Ponieważ uczniowie często mylą podnoszenie do dru-
giej potęgi z mnożeniem przez 2, bardzo ważne jest 
ćwiczenie śródlekcyjne z podnoszeniem do potęgi. 
Każdy uczeń powinien obliczyć potęgę. Na kolejnych 

lekcjach, nawet nie związanych z tym tematem, nale-
ży do tych ćwiczeń wracać.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Podnoszenie liczb do potęgi
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji powtórzymy wiadomości z 4 klasy zwią-
zane z podnoszeniem liczb do drugiej i trzeciej potęgi. 
Będziemy także mówić o wyższych potęgach.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek           (4 min)
• Uczniowie czytają instrukcję ćwiczenia Dziurkacz 

ze s. 15 z podręcznika i je wykonują.

2. Burza mózgów          (7 min)
 – Ile jest dziurek na kolejnych kartkach: pierwszej 
(2), drugiej (4), trzeciej (8) i czwartej (16)?

 – Ile byłoby dziurek na piątej i szóstej kartce?
 – Czy można liczbę dziurek opisać działaniem?
Prawdopodobnie padnie odpowiedź: na drugiej:  
2 ∙ 2, na trzeciej: 2 ∙ 2 ∙ 2, na czwartej: 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2.

 – Czy można te działania zapisać w inny sposób?
 – Jakie sytuacje, inne niż dziurkowanie kartki, moż-
na opisać takim samym działaniem?

3. Potęgowanie                                      (9 min)
• Powtórzenie wiadomości z klasy 4 o potęgowa-

niu:  
2 ∙ 2 = 22, czytamy: dwa do potęgi drugiej, lub dwa 
do kwadratu, lub kwadrat liczby dwa,
2 ∙ 2 ∙ 2 = 23, czytamy: dwa do potęgi trzeciej, lub 
dwa do sześcianu, lub sześcian liczby dwa.
 – Jak przeczytać 24, 45?

Temat w podręczniku: 2. Potęgowanie   
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• Zapis notatki w zeszycie: 
Pierwsza potęga dowolnej liczby to ta sama liczba, 
np. 21 = 2, 31 = 3. 
Dowolna potęga liczby 1 jest równa 1, np. 12 = 1,  
13 = 1. 
Dowolna potęga liczby 0 jest równa 0, np. 03 = 0, 
05 = 0.

   

4. Ćwiczenia          (15 min)
• Zad. 1 s. 16 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-

śli uczeń poprawnie rozwiąże dwa kolejne przykłady 

z jednego poziomu, może przejść na następny poziom.
• Zad. 4 i 5 s. 17 z podręcznika. 

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

 – Jak przeczytać potęgi: 42, 53, 65?
 – Jak nazywamy poszczególne liczby w zapisie po-
tęgi?

 – Jak inaczej zapisać: 54, a jak 4 ∙ 5?
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3, 5 i 6 s. 8–9 w zeszycie ćwiczeń (zad. 3, 4 i 6  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej I.2).
Zad. I–III Czy już umiem? s. 19 z podręcznika.

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• stosuje poprawną kolejność wykonywania działań
• oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego złożo-

nego z dwóch lub trzech działań i nawiasów
• dopasowuje zapis rozwiązania do treści zadania 

tekstowego
• rozwiązuje zadania tekstowe, układając jedno wy-

rażenie arytmetyczne i obliczając jego wartość

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• kartki z kolejnością wykonywania działań (wg za-

łącznika 1)
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5 

 Uwagi
Zwracamy uwagę, aby uczniowie przy rozwiązywaniu 
prostych zadań tekstowych zapisywali jedno wyraże-
nie arytmetyczne.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Kolejność wykonywania działań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki I.1–2 (opcjonalnie)*.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy obliczać wartości wyrażeń  
z kilkoma działaiami, przestrzegając zasad kolejności 
wykonywania działań. Sprawdzimy też, jak nawiasy 
wpływają na wynik działania.

Faza realizacyjna
1.  Przypomnienie zasad kolejności wykonywania 

działań                            (5 min)
 – Przypomnijcie, w jakiej kolejności wykonujemy 
działania w wyrażeniach, które zawierają co naj-
mniej dwa różne działania. 

Nauczyciel kładzie na biurku kartki z poszczegól-
nymi nazwami działań (wg załącznika 1).
 – Przypnijcie na tablicy kartki z zapisanymi na-
zwami działań w odpowiedniej kolejności. 

Wskazani uczniowie po kolei głośno odczytują po-
prawną kolejność wykonywania działań. 
Wszyscy zapisują ją w zeszytach.
1. Działania w nawiasach
2. Potęgowanie
3. Dzielenie i mnożenie (w kolejności występowania)
4. Odejmowanie i dodawanie (w kolejności wystę-

powania)

2. Na dobry początek           (5 min)
• Uczniowie czytają instrukcję gry Kto skreśli wię-

cej liczb? ze s. 20 z podręcznika i wykonują opisane 
ćwiczenie. 

* Przeprowadzenie kartkówki, choć jest wskazane, pozostaje 
do decyzji nauczyciela. Dlatego też w scenariuszach lekcji nie 
uwzględniono czasu potrzebnego na przeprowadzenie kartkó-
wek. Kartkówki można pobrać z portalu dlanauczyciela.pl.

Temat w podręczniku: 3. Kolejność wykonywania działań  

52potęga
wykładnik potęgi

podstawa potęgi

    3 x 45 min
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3.  Praca z podręcznikiem                       (5 min)
• Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują przy-

kłady zamieszczone na s. 21 w podręczniku.
 – Podaj działania, które występują w danym przy-
kładzie.

 – Które z tych działań należy wykonać jako pierw-
sze i dlaczego? 

 
4. Ćwiczenia w kolejności wykonywania działań  
                                                                             (20 min)
• Zad. 2 i 3 s. 10 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1 i 2  

w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej I.3).
 Uczniowie w parach porównują swoje rozwiązania.
• Zad. 2 i 3 s. 12 ze zbioru zadań.

Sprawdzenie poprawności rozwiązań poprzez gło-
śne odczytanie. Nauczyciel może ocenić pracę wy-
branego ucznia.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Utrwalenie zasad dotyczących kolejności wykony-

wania działań.
Nauczyciel na tablicy zapisuje pięć przykładów wy-
rażeń wielodziałaniowych, np.:
14 + 3 ∙ 4
60 – (2 ∙ 3 + 5)
(48 – 3) : 9
5 ∙ 32 + 7
32 : 4 + 4 ∙ 2
Uczniowie mają za zadanie w każdym przykła-
dzie podkreślić to działanie, które należy wykonać 
w pierwszej kolejności.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 1 (poziomy A–E) s. 22 z podręcznika – zada-
nie z kluczem – jeśli uczeń poprawnie rozwiąże trzy  
kolejne przykłady z jednego poziomu, może przejść na 
następny poziom.
Dla chętnych: zad. 1 (poziom Mistrz – wszystkie przy-
kłady) s. 22 z podręcznika.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Obliczanie wartości wyrażeń aryt-
metycznych. Kolejność wykonywania działań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej. 
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                                         (8 min)
• Nauczyciel zapisuje na tablicy pięć przykładów wy-

rażeń wielodziałaniowych, np.: 
17 − 3 ∙ 4 
5 ∙ 4 + 6 
100 − (36 + 18) 
3 ∙ 42 + 1 
(18 − 6) : 3 + 10 

Uczniowie mają za zadanie w każdym przykła-
dzie podkreślić to działanie, które należy wykonać 
w pierwszej kolejności, a następnie obliczyć wartość 
podanego wyrażenia.

2. Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych                                                                       
                                                                           (27 min)
• Zad. 16–18 s. 13 ze zbioru zadań – uczniowie indy-

widualnie rozwiązują zadania w zeszytach.
• Zad. 19 s. 14 ze zbioru zadań – uczniowie wspólnie 

rozwiązują zadanie na tablicy.

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

dza najaktywniejszych uczniów oceną lub plusami.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 s. 11 w zeszycie ćwiczeń (zad. 3 i 4 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej I.3).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 12 w zeszycie ćwiczeń.

Lekcja 3
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Kolejność wykonywania działań  
– rozwiązywanie zadań tekstowych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – uczniowie w parach 

sprawdzają zadania, a nauczyciel sprawdza pracę 
domową uczniów korzystających z kart pracy Radzę 
sobie coraz lepiej.

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji będziemy rozwiązywać zadania 
tekstowe, będziemy również dopasowywać wyrażenia 
do treści zadania tekstowego. 

Faza realizacyjna
1.  Dopasowywanie zapisu rozwiązania do rysunku 

lub treści zadania tekstowego                         (15 min)
• Zad. 2 i 5 s. 23–24 z podręcznika – uczniowie wspól-

nie ustalają, za pomocą których z podanych wyra-
żeń można rozwiązać zadanie. Wyjaśniają dlaczego 
ten zapis, a nie inny.

• Zad. 5–7 s. 11–12 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie 
indywidualnie rozwiązują zadania. 

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych              (20 min)
• Zad. 12 i 15 s. 13 ze zbioru zadań – uczniowie wspól-

nie rozwiązują zadania na tablicy.
• Zad. 3, 4 i 9 s. 23–24 z podręcznika – uczniowie roz-

wiązują zadania w parach.
• Zad. 12 s. 25 z multibooka – uczniowie rozwiązują 

zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 25 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagra-

dza najaktywniejszych uczniów oceną lub plusem.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. II i III Czy już umiem? s. 25 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 25 z podręcznika.



7I. Liczby naturalne 

Działania w nawiasach

Potęgowanie

Dzielenie i mnożenie (w kolejności występowania)

Odejmowanie i dodawanie (w kolejności występowania)

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• zna cyfry rzymskie
• odczytuje liczby zapisane cyframi rzymskimi
• zapisuje cyframi arabskimi liczby zapisane cyframi 

rzymskimi
• zapisuje cyframi rzymskimi liczby zapisane cyfra-

mi arabskimi 

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5
• zapałki lub patyczki

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (4 min)
Temat lekcji: Cyfry rzymskie
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.

• Przeprowadzenie kartkówki I.3 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek           (5 min)
• Uczniowie czytają instrukcję ćwiczenia Liczby z za-

pałek ze s. 26 z podręcznika i je wykonują. Mówią, 
jaką największą i jaką najmniejszą liczbę ułożyli.

2. Cyfry rzymskie                                               (8 min)
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 27 z multi- 

booka.
• Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

 – Jak nazywamy poznany system zapisu liczb?
 – Jakich cyfr używamy w zapisie rzymskim?
 – Jakich zasad należy przestrzegać, zapisując liczbę 
cyframi rzymskimi?

• Uczniowie zapisują na tablicy za pomocą cyfr rzym-
skich liczby: 4, 9, 14, 19 oraz 6, 11, 16, 21.

3. Ćwiczenia                                         (14 min)
• Zad. 1 s. 28 z podręcznika – zadanie z kluczem –

jeśli uczeń poprawnie zapisze dwie kolejne liczby 
z  jednego poziomu, może przejść na następny po-
ziom. 
Warto zwrócić uczniom uwagę, aby w przykładach 
z poziomu C, D i E skorzystali z Dobrej rady ze s. 28 
z podręcznika. 

• Nauczyciel omawia problem: Jak za pomocą cyfr 
rzymskich zapisać liczby: 957, 479?
(957 = 900 + 50 + 7 = CMLVII)
Uczniowie odpowiadają na pytania: 
 – Czy zapisując liczbę cyframi rzymskimi, możemy 
użyć czterech jednakowych znaków następują-
cych bezpośrednio po sobie? 

 – W jaki sposób za pomocą cyfr rzymskich zapisać 
liczbę 494?

Temat w podręczniku: 4. Cyfry rzymskie  
    2 x 45 min

Załącznik 1  
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• Zad. 2 s. 29 z podręcznika – zadanie z kluczem – 
jeśli uczeń poprawnie zapisze dwie kolejne liczby 
z  jednego poziomu, może przejść na następny po-
ziom. 

4.  Cyfry rzymskie w zadaniach                         (10 min)
• Zad. 3 i 4 s. 29–30 z podręcznika – uczniowie wyko-

nują zadania samodzielnie. Wybrany uczeń przed-
stawia rozwiązanie.

• Zad. 5 i 6 s. 30 z podręcznika – uczniowie wykonują 
zadania indywidualnie, a następnie sprawdzają roz-
wiązania w parach.

• Zad. 10 s. 31 z podręcznika – uczniowie przedsta-
wiają swoje pomysły rozwiązania. Dwie propozycje 
uczniów zostają zapisane na tablicy.

Faza podsumowująca                           (4 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – O czym musimy pamiętać, zapisując cyframi 
rzymskimi liczby: 9, 6, 40, 90?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 8 i 9 s. 31 z podręcznika (zad. 1–4 w karcie pracy 
Radzę sobie coraz lepiej I.4).
Dla chętnych: zad. 11 s. 31 z podręcznika (rozwiązane 
na dodatkowej kartce).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Cyfry rzymskie – rozwiązywanie 
zadań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – jeden z uczniów od-

czytuje rozwiązanie pracy domowej, reszta spraw-
dza. Nauczyciel sprawdza pracę domową uczniów 
korzystających z kart pracy Radzę sobie coraz lepiej. 
Od chętnych zbiera kartki z dodatkową pracą.

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy dalej doskonalić umiejętność 
zamiany liczb zapisanych cyframi rzymskimi na liczby 
zapisane cyframi arabskimi i odwrotnie. 

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                                         (8 min)
• Nauczyciel zadaje pytanie:

 – Jakie cyfry występują w rzymskim zapisie liczb?
Prosi chętnych uczniów o odczytanie liczb:
MMCCCXLIV, MMCDXXIII (zad. 1 poziom E przy-
kłady e) i f) s. 29 z podręcznika).
Następnie prosi chętnych uczniów o zapisanie cy-
frami rzymskimi liczb: 3496, 2213 (zad. 2 poziom E 
przykłady e) i f) s. 29 z podręcznika).
Inny uczeń przypomina zasady obowiązujące w za-
pisie liczb cyframi rzymskimi.

2. Rozwiązywanie zadań                      (27 min)
• Zad. 3, 7, 9 i 14 s. 15–16 ze zbioru zadań – uczniowie 

rozwiązują zadania samodzielnie, a rozwiązania 
sprawdzają w parach.

• Zad. 18 a), d), 24 i 26 s. 16–17 ze zbioru zadań – 
wybrani uczniowie rozwiązują zadania na tablicy, 
pozostali w zeszytach.

• Zad. 19 s. 16 ze zbioru zadań – uczniowie rozwiązu-
ją zadanie samodzielnie. Wyznaczony uczeń odczy-
tuje rozwiązanie.

• Zad. 27 s. 17 ze zbioru zadań – uczniowie przypomi-
nają cechę podzielności liczb przez 5, wspólnie dys-
kutują nad rozwiązaniem zadania. Formułują cechę 
podzielności przez 5 dla liczb zapisanych w syste-
mie rzymskim. Zapisują ją na tablicy i w zeszytach.

Faza podsumowująca                               (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 29 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagra-

dza najaktywniejszych uczniów oceną lub plusem.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 32 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 32 z podręcznika,
                        zad. 30 s. 17 ze zbioru zadań.

 45 minTemat w podręczniku: 5. Obliczenia przybliżone  

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• wykonuje szacowanie typu „ile to jest mniej więcej”
• szacuje wynik pojedynczego działania
• stosuje intuicyjnie „szacowanie z góry” i „szacowa-

nie z dołu”
• rozumie celowość szacowania wyników
• stosuje szacowanie w sytuacjach praktycznych (czy 

wystarczy pieniędzy na zakupy, ile pieniędzy zosta-
nie)

 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 
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Temat w podręczniku: 6. Dodawanie i odejmowanie pisemne   
    2 x 45 min

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• poprawnie zapisuje liczby w dodawaniu i odejmowa-

niu pisemnym
• dodaje i odejmuje sposobem pisemnym
• sprawdza wynik odejmowania za pomocą dodawa-

nia
• rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowa-

niem dodawania i odejmowania pisemnego

 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
• domino (załącznik 1)
• kartki z czterema przykładami (załącznik 2)
• klej i nożyczki

 Uwagi
• Nie należy używać pojęć: zaokrąglanie w górę, za-

okrąglanie w dół, ponieważ na tym etapie nie są ko-
nieczne, mogą się uczniom mylić.

• Przed rozwiązaniem zad. 2 s. 36 należy sprawdzić, 
czy uczniowie rozumieją pojęcie nośność mostu.

• Przy realizacji punktu 3 tego scenariusza należy 
dobrze przemyśleć dobór par w celu sprawdzenia 
prac, nauczyciel sprawdza poprawność rozwiązania 
zadań uczniów mających trudności edukacyjne.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Szacujemy wyniki działań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki I.4 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji przypomnimy, co to jest szacowanie i jak je 
wykorzystywać w życiu codziennym.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek           (5 min)
• Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady gry Kto ma 

więcej? ze s. 33 z podręcznika. Uczniowie rozgrywa-
ją ją w parach. Na zakończenie formułują wniosek, 
jaką zasadą należało się kierować, aby wygrać (wy-
starczy dobrać odpowiednią cyfrę setek, aby otrzy-
mać liczbę największą lub najmniejszą z posiadane-
go zestawu).

2. Praca z podręcznikiem         (10 min)
• Uczniowie analizują w parach przykład z zaku-

pem sprzętu elektronicznego ze s. 34 z podręcznika 

– wybrany uczeń prezentuje zasadę szacowania: 
mniej niż…, więcej niż…

• Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy (np. jeden 
rząd ławek to jedna grupa). Każda grupa, pracując 
w parach, analizuje jeden z podpunktów przydzie-
lonych przez nauczyciela z przykładu z deserem ze 
s. 35 z podręcznika. Wybrany uczeń z każdej grupy 
prezentuje przeprowadzone rozumowanie dotyczą-
ce oszacowania potrzebnej kwoty.

• Nauczyciel przedstawia korzyści wynikające 
z umiejętności szacowania, podpierając się przykła-
dem zawartym w Dobrej radzie ze s. 35 w podręcz-
niku, podkreśla także znaczenie szacowania w sa-
mokontroli poprawności otrzymanych wyników 
wykonywanych działań, np. obliczeń pisemnych.

3. Ćwiczenia w obliczeniach przybliżonych    (20 min)
• Zad. 8 s. 36 z podręcznika – praca z całą klasą – 

nauczyciel zadaje kolejne pytania, wskazani ucznio-
wie proponują rozwiązanie problemu, które zosta-
je poddane ocenie pozostałych uczniów, następnie 
każdy z uczniów zapisuje swoją propozycję rozwią-
zania kolejnego podpunktu, kilka propozycji zostaje 
zaprezentowanych w klasie.
Zad. 2, 5, 6 i 7 s. 36 z podręcznika – praca indywi-
dualna, dodatkowo dla chętnych: Dla dociekliwych 
s. 37 z podręcznika. Uczniowie w parach wymienia-
ją się zeszytami i sprawdzają poprawność swoich 
rozwiązań.

Faza podsumowująca                          (5 min)
• Zad. I i III Czy już umiem? s. 37 z podręcznika – 

przedstawienie toku rozumowania przez wybrane-
go ucznia.

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–6 s. 15–16 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–3, 6 i 7  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej I.5).
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 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (4 min)
Temat lekcji: W jaki sposób dodajemy i odejmuje-
my pisemnie liczby?
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji przypomnimy sobie, jak się dodaje i odej-
muje liczby sposobem pisemnym.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek           (5 min)
• Uczniowie czytają instrukcję gry Do stu, do tysiąca 

ze s. 38 z podręcznika i rozgrywają ją w parach.
• Po skończonej grze nauczyciel rozmawia z uczniami 

na temat, czy łatwiej dodawać i odejmować liczby 
dwucyfrowe, czy też trzycyfrowe. Podsumowaniem 
tej rozmowy jest przypomnienie uczniom, że liczby 
można dodawać i odejmować pisemnie, co będzie 
ćwiczone na tej lekcji.

2. Praca z podręcznikiem                       (5 min)
• Uczniowie analizują przykłady ze s. 38–39 z pod-

ręcznika, a następnie wspólnie wyciągają wnioski 
dotyczące dodawania i odejmowania pisemnego. 
Nauczyciel poprzez odpowiednie pytania nakiero-
wuje dzieci na właściwe wnioski. Warto przeczytać 
na głos Dobre rady znajdujące się na tych stronach.

3. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu sposobem 
pisemnym                       (17 min)

• Zad. 1 i 2 s. 40 z podręcznika – zadania z kluczem 
– jeśli uczeń poprawnie rozwiąże przykłady a) i b) 
z  jednego poziomu, może przejść na następny po-
ziom, w przeciwnym wypadku musi rozwiązać 
wszystkie pozostałe przykłady z tego poziomu i do-
piero może przejść na następny.

4. Rozwiązywanie równań z zastosowaniem dodawa-
nia i odejmowania pisemnego                           (10 min)

• Zad. 10 s. 41 z podręcznika – nauczyciel prosi chęt-
nych uczniów o rozwiązanie na tablicy równań. 
Zwraca uwagę, że po rozwiązaniu równania, w celu 
kontroli poprawności rozwiązania, powinno się zro-
bić sprawdzenie. Jeśli zadanie nie zostanie dokoń-
czone, uczniowie powinni skończyć je samodzielnie 
w domu.     

Faza podsumowująca                          (4 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Na co musimy zwrócić uwagę podczas zapisywa-
nia liczb w działaniach pisemnych?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3 i 4 s. 18 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–5 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej I.6).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 19 w zeszycie ćwiczeń.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych 
z zastosowaniem dodawania i odejmowania pi-
semnego liczb naturalnych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania tekstowe 
wymagające dodawania i odejmowania pisemnego.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                                 (12 min)
• Nauczyciel rozdaje uczniom (najlepiej już pocięte) 

domino (załącznik 1) i prosi o rozwiązanie przy-
kładów w zeszycie oraz wklejenie kostek domina 
w odpowiedniej kolejności. Po upływie czasu chętni 
uczniowie odczytują poprawną kolejność kostek.
Aby ułatwić układanie, można zasugerować uczniom 
rozpoczęcie od kostki z wynikiem 83.

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych                 (20 min)
• Zad. 5–9 s. 41 z podręcznika (uczniom korzystają-

cym z kart pracy Radzę sobie coraz lepiej warto po-
lecić wykonanie zad. 6 i 7 w karcie pracy I.6 zamiast  
zad. 5 i 6 s. 41 z podręcznika) – uczniowie rozwią-
zują zadania w parach, wcześniej zapoznają się z in-
formacjami do tych zadań. Po upływie ustalonego 
czasu nauczyciel prosi o odczytanie działań i odpo-
wiedzi do poszczególnych zadań.

Faza podsumowująca                           (8 min)
• W celu podsumowania materiału nauczyciel rozdaje 

uczniom po cztery przykłady do samodzielnego roz-
wiązania w czterech wersjach i poleca rozwiązać je 
sposobem pisemnym (załącznik 2).

Po pięciu minutach zbiera podpisane kartki z przy-
kładami rozwiązanymi sposobem pisemnym i je 
sprawdza. Za co najmniej trzy poprawne rozwiąza-
nia stawia plus za pracę na lekcji. Jeśli któryś uczeń 
nie rozwiązał tych przykładów poprawnie, powi-
nien jeszcze poćwiczyć w domu.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 11 s. 42 z podręcznika.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 42 z podręcznika.
Dla chętnych: zad. 12 s. 42 z podręcznika.

A
a) 39 684
b) 522
c) 2077
d) 3488

B
a) 29 686
b) 311
c) 774
d) 1527

C
a) 16 932
b) 362
c) 619
d) 2247

D
a) 21 352
b) 313
c) 1376
d) 1254
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83 248 + 527 10021 1825 − 362

1762 4013 − 2198 243 6257 + 3764

775 875 − 632 1463 3007 − 1245

A
a) 2697 + 36 987
b) 768 – 246
c) 3574 – 1497
d) 6007 − 2519

B
a) 3897 + 25 789
b) 875 − 564
c) 2643 – 1869
d) 5006 − 3479

C
a) 2965 + 13 967
b) 894 – 532
c) 3472 – 2853
d) 6005 − 3758

D
a) 3659 + 17 693
b) 695 – 382
c) 4371 – 2995
d) 4002 − 2748

Domino

Temat w podręczniku: 7. Mnożenie pisemne   
    2 x 45 min

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• mnoży pisemnie przez liczby jednocyfrowe i wielo-

cyfrowe
• mnoży pisemnie liczby zakończone zerami
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem 

mnożenia pisemnego
• rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące porównań 

różnicowych i ilorazowych

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• pogadanka

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

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5
• kartoniki z cyframi od 5 do 9

 Uwagi
Podczas rozwiązywania przykładów nauczyciel zwra-
ca uczniom uwagę, że mnożenie jest przemienne: ko-
lejność czynników można zmieniać tak, aby ułatwić 
sobie działanie. Wygodnie jest podpisywać przy mno-
żeniu pisemnym najpierw liczbę dłuższą, a pod nią 
krótszą.
 

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Mnożenie pisemne
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki I.5–6 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji powtórzymy zasady mnożenia pisemne-
go przez liczby jednocyfrowe oraz liczby wielocyfrowe. 
Przypomnimy sobie także, jak mnożyć liczby zakończo-
ne zerami.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek           (5 min)
• Uczniowie czytają instrukcję gry Bingo ze s. 43 

z podręcznika i rozgrywają ją w parach.

2. Praca z podręcznikiem        (20 min)
• Uczniowie analizują przykład mnożenia 478 ∙ 5 

ze s. 43 z podręcznika. Wybrany uczeń omawia  
sposób mnożenia przez liczbę jednocyfrową i wyko-
nuje mnożenie na tablicy. 

Załącznik 1  

Załącznik 2



12 Scenariusze lekcji

• Podobnie uczniowie analizują przykład mnożenia 
527 ∙ 183 z poziomu B ze s. 43 z podręcznika. Wy-
brany uczeń omawia sposób mnożenia przez liczbę 
trzycyfrową i wykonuje mnożenie na tablicy.

• Uczniowie analizują przykład mnożenia 25 600 ∙ 32 000 
ze s. 44 z podręcznika. Nauczyciel zapisuje na tabli-
cy 49 000 ∙ 600. Zadaje pytanie: 
 – Jak w mnożeniu pisemnym podpisywać liczby za-
kończone zerami?  

Prosi o wyjaśnienie, dlaczego stosujemy taki zapis 
i jak należy postąpić z zerami po wykonaniu mno-
żenia 49 ∙ 6.

• Uczniowie analizują przykład mnożenia 426 ∙ 207 
ze s. 44 z podręcznika.
Nauczyciel zwraca uwagę, że nie zapisujemy wier-
sza z wynikami mnożenia przez 0 w liczbie 207, 
gdyż byłby to wiersz złożony z samych 0. 

• Zad. 1 s. 45 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-
śli uczeń poprawnie rozwiąże przykłady a) i b) z jed-
nego poziomu, może przejść na następny poziom, 
w przeciwnym wypadku musi rozwiązać wszystkie 
pozostałe przykłady z tego poziomu i dopiero może 
przejść na następny.

3. Ćwiczenia w mnożeniu pisemnym       (10 min)
• Zad. 2–4 s. 45 z podręcznika – uczniowie wykonują 

zadania w parach i zapisują rozwiązania w zeszy-
tach. Następnie chętny uczeń głośno odczytuje wy-
niki działań i odpowiedzi.

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

dza najaktywniejszych uczniów plusem lub oceną.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3 i 4 s. 21 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–6 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej I.7). 
Zad. 5 s. 46 z podręcznika.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Mnożenie pisemne – rozwiązywa-
nie zadań tekstowych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – uczniowie odczytują 

wyniki działań i rozwiązanie zadania tekstowego,  
a nauczyciel sprawdza pracę domową uczniów ko-
rzystających z kart pracy Radzę sobie coraz lepiej.

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy doskonalić umiejętność mnoże-
nia pisemnego. Będziemy rozwiązywać zadania teksto-
we, w których należy zastosować mnożenie pisemne.

Faza realizacyjna
1. Rozwiązywanie zadań tekstowych              (35 min)
• Zad. 8 s. 46 z multibooka – uczniowie rozwiązują 

zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.
• Zad. 5, 10, 19 i 28 s. 24–26 ze zbioru zadań – ucznio-

wie wspólnie analizują treść, ustalają kolejne eta-
py rozwiązania i zapisują je w zeszycie, a ochotnicy 
rozwiązują zadania na tablicy.

• Zad. 8, 11, 17 i 18 s. 24–26 ze zbioru zadań – ucznio-
wie rozwiązują zadania w parach. Nauczyciel po-
maga uczniom mającym trudności ze zrozumieniem 
tekstu.

Faza podsumowująca                          (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 46 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów.
•  Zadanie pracy domowej.
Zad. 7 s. 46 z podręcznika. 
Zad. I–III Czy już umiem? s. 47 z podręcznika.
Dla chętnych:  zad. 9, 10 b) s. 46 z podręcznika,  
                        Dla dociekliwych s. 47 z podręcznika.

Temat w podręczniku: 8. Dzielenie i podzielność   

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• rozumie pojęcia: dzielnik liczby, podzielność liczby, 

wielokrotność liczby
•  wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych 
•  stosuje cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100
• podaje wielokrotności danej liczby jednocyfrowej
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dzie-

lenia z resztą i interpretuje wynik działania sto-
sownie do treści zadania

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podziel-
ności i wielokrotności liczb

• sprawdza za pomocą kalkulatora podzielność liczby 
wielocyfrowej przez daną liczbę pierwszą

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• kalkulatory
• kartoniki z cyframi od 0 do 9
• karteczki samoprzylepne
• kartki z tabelą, w której umieszczone są liczby od 1 

do 100 (załącznik 1)

    3 x 45 min
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 Uwagi
Przy rozwiązywaniu zadań tekstowych zwracamy 
uwagę na właściwą interpretację wyniku działania 
(dzielenia z resztą) stosownie do treści zadania.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Dzielenie i podzielność
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki I.7 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji będziemy sprawdzać, czy jedna 
liczba jest podzielna przez drugą. W tym celu skorzy-
stamy z cech podzielności.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie cech podzielności liczb naturalnych
 (10 min)
• Uczniowie otrzymują po 5 karteczek samoprzylep-

nych. Na każdej z nich zapisują swój numer z dzien-
nika lekcyjnego.
 – Uczniowie, których numer z dziennika lekcyjnego 
jest liczbą podzielną przez 2, podnoszą jedną ze 
swoich kartek do góry. 

Następnie nauczyciel prosi o przyklejenie tych kar-
tek na tablicy.
 – Kiedy liczba jest podzielna przez 2?
 – Uczniowie, których numer z dziennika lekcyjnego 
jest liczbą podzielną przez 3, podnoszą jedną ze 
swoich kartek do góry. 

Następnie nauczyciel prosi o przyklejenie tych kar-
tek na tablicy.
 – Po czym można poznać, że liczba jest podzielna 
przez 3? 

W ten sam sposób przypominamy cechy podzielno-
ści przez 5 i 9.
 – Kiedy liczba jest podzielna przez 10, a kiedy przez 
100?

2. Na dobry początek (5 min)
• Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy. 

Następnie objaśnia zasady gry Żądam podzielności ze 
s. 48 z podręcznika. Uczniowie prowadzą rozgrywki. 

3. Cecha podzielności przez 4 (5 min)
• Nauczyciel zadaje pytania:

 – Czy liczby: 16, 24, 32, 48, 60 są podzielne przez 4?
 – Czy liczba 100 jest podzielna przez 4?
 – Czy liczby: 132, 216, 148, 360 są podzielne przez 4?

• Uczniowie wspólnie z nauczycielem formułują cechę 
podzielności przez 4.

4. Dzielenie z resztą (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Ile trójkątów można ułożyć z 6 patyczków? Trój-
kąty nie mogą się stykać ze sobą.

 – Jakie działanie należy ułożyć, aby obliczyć liczbę 
trójkątów?

Nauczyciel zapisuje na tablicy odpowiednie działa-
nie: 6 : 3 = 2.
 – Ile trójkątów można ułożyć z 8 patyczków?
 – Ile patyczków by zostało?

Nauczyciel zapisuje na tablicy odpowiednie działa-
nie: 8 : 3 = 2 r 2.
 – Ile trójkątów można ułożyć z 13 patyczków?
 – Ile patyczków by zostało?

Nauczyciel zapisuje na tablicy odpowiednie działa-
nie: 13 : 3 = 4 r 1.
 – Ile może wynosić reszta z dzielenia przez 3?
 – Ile może wynosić reszta z dzielenia przez 8?

5. Praca samodzielna (10 min)
• Zad. 4–6 s. 50 z podręcznika – uczniowie wykonują 

zadania indywidualnie. Sprawdzenie poprawności 
rozwiązań.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ocena pracy uczniów na lekcji. 
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 i 5 s. 23 w zeszycie ćwiczeń (zad. 10 i 11 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej I.8). 

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Wielokrotności liczb naturalnych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji będziemy poszukiwać wielokrot-
ności liczb naturalnych i sprawdzać, czy jedna liczba 
jest wielokrotnością drugiej liczby.

Faza realizacyjna
1. Dzielniki i podzielność liczb naturalnych (10 min)
• Uczniowie wykonują polecenia i odpowiadają na py-

tania:
 – Podaj wszystkie dzielniki liczb: 6, 11, 12.
 – Jaką resztę otrzymamy z dzielenia 13 przez 4?
 – Jaka może być reszta z dzielenia przez liczbę 5?
 – Podaj liczbę dwucyfrową większą od 48 podzielną 
przez 9.

 – Podaj trzy liczby podzielne przez 5 większe od 67, 
ale mniejsze od 95.

 – Za pomocą kalkulatora sprawdź, czy:
  a) liczba 30 273 jest podzielna przez 13,
  b) liczba 2592 jest podzielna przez 24,
  c) liczba 1458 jest podzielna przez 7.
Uwaga. Jeśli w wyniku dzielenia liczb pojawia się licz-
ba z przecinkiem albo kropką, to znaczy, że jest to 
dzielenie z resztą.

2. Poszukiwanie wielokrotności liczb (15 min)
• Nauczyciel dzieli uczniów na 6 grup. Każdy 

z  uczniów otrzymuje kartkę z tabelą, w której są 
umieszczone liczby od 1 do 100 (załącznik 1), przy 
czym dla uczniów z grupy I zamalowane jest okien-
ko z liczbą 3, dla uczniów z grupy II – z liczbą 4, dla 
uczniów z grupy III – z liczbą 5, dla uczniów z grupy 
IV – z liczbą 6, dla uczniów z grupy V – z liczbą 7, 
a dla uczniów z grupy VI – z liczbą 8.



14 Scenariusze lekcji

• Uczniowie mają kolejno zamalowywać okienka 
z liczbami tak, aby każda kolejna liczba była więk-
sza od zaznaczonej: o 3 w grupie I, o 4 w grupie II, 
o 5 w grupie III, o 6 w grupie IV, o 7 w grupie V, 
o 8 w grupie VI.

• Nauczyciel zadaje każdej grupie pytanie:
 – Co wspólnego mają zamalowane liczby?

Uczniowie powinni zauważyć, że zamalowane licz-
by są wielokrotnościami odpowiednio liczb 3, 4, 5, 6, 
7 i 8 oraz że jeżeli liczba jest wielokrotnością innej 
liczby, to jest przez nią podzielna. 

• Uczniowie wykonują polecenia i odpowiadają na py-
tania:
 – Podaj pięć wielokrotności liczby 9 mniejszych od 
100.

 – Podaj cztery wielokrotności liczby 4 większe od 
70.

 – Podaj trzy kolejne wielokrotności liczby 12, z któ-
rych najmniejszą jest 60.

 – Podaj trzy kolejne wielokrotności liczby 15, z któ-
rych największą jest 150.

 – Czy liczba 132 jest podzielna przez 9? Czy jest 
wielokrotnością liczby 6?

3. Praca samodzielna (8 min)
• Zad. 3 s. 22 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie samo-

dzielnie rozwiązują zadanie, a następnie w parach 
porównują swoje rozwiązania.

• Zad. 9 s. 28 ze zbioru zadań.

Faza podsumowująca (7 min)
• Gra Żądam wielokrotności (na wzór gry Żądam po-

dzielności ze s. 48 z podręcznika).
Uczniowie rozgrywają grę w parach, wykorzystując 
kartoniki z cyframi od 0 do 9. 
Pierwszy gracz kładzie na ławce dowolną cyfrę 
i mówi np.: „Wielokrotność liczby 3”. Drugi gracz 
kładzie z prawej strony cyfry leżącej na ławce drugą 
cyfrę tak, aby otrzymana liczba dwucyfrowa była 
wielokrotnością liczby 3, po czym mówi np.: „Wielo-
krotność liczby 2”. Pierwszy gracz dokłada z prawej 
strony kolejną cyfrę tak, aby otrzymana liczba trzy-
cyfrowa była wielokrotnością liczby 2 itd. 

Jeśli gracz nie dołoży odpowiedniej cyfry, przegrywa.
• Ocena pracy uczniów na lekcji. 
• Zadanie pracy domowej.
Zad. II Czy już umiem? s. 52 z podręcznika.
Dla chętnych: zad. 12 s. 51 z podręcznika.

Lekcja 3
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Dzielenie i podzielność – rozwiązy-
wanie zadań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywali zadania tekstowe, 
korzystając z dzielenia i podzielności liczb.

Faza realizacyjna
1.  Przypomnienie zasad rozwiązywania zadań teksto-

wych (3 min)
• Wybrany uczeń przypomina zasady obowiązujące 

przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.

2. Rozwiązywanie zadań (30 min)
• Zad. 10, 11 i 12 s. 28 ze zbioru zadań – uczniowie 

rozwiązują zadania samodzielnie, a następnie chęt-
ni przedstawiają rozwiązania na tablicy.

• Zad. 13 s. 28 ze zbioru zadań – uczniowie wspólnie 
rozwiązują zadanie.

• Zad. 15 i 16 s. 28 ze zbioru zadań – uczniowie roz-
wiązują zadania w parach.

Faza podsumowująca  (7 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 50 z multibooka.
• Zad. 18 s. 28 ze zbioru zadań – uczniowie rozwiązu-

ją zadanie ustnie.
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagra-

dza najaktywniejszych uczniów oceną. 
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 7 s. 50 z podręcznika.
Dla chętnych: zad. 25 s. 29 ze zbioru zadań.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Załącznik 1  
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 45 minTemat w podręczniku: 9. Liczby pierwsze i liczby złożone   

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• zna pojęcia: wielokrotność liczby, dzielnik liczby
• rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100
• wskazuje w zbiorze liczb liczby pierwsze i liczby złożone 
• zapisuje liczbę w postaci iloczynu czynników pierw-

szych

 Metody
• gra dydaktyczna

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

 Środki dydaktyczne
• kartoniki z liczbami 30, 36, 56, 84, 88, 100
• arkusz szarego papieru z liczbami od 2 do 100 (sito 

Eratostenesa)
• magnesy, flamastry

 Uwagi
Do przeprowadzenia lekcji potrzebny jest arkusz sza-
rego papieru, na którym należy wypisać liczby od 2 
do 100 (analogicznie jak w Dla dociekliwych s. 26 w ze-
szycie ćwiczeń).

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Liczby pierwsze i liczby złożone
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek            (5 min)
• Uczniowie wykonują według instrukcji ćwiczenie 

Kto da więcej ze s. 53 z podręcznika, dzielą się swo-
imi wynikami z kolegami z ławki.

2. Objaśnienie pojęć           (7 min)
• Przypomnienie pojęć: wielokrotność liczby, podziel-

ność liczby.
• Wprowadzenie pojęcia dzielnik liczby.
• Zad. 1 s. 55 z podręcznika.
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 54 z multi-

booka.

3. Sito Eratostenesa            (8 min)
• Nauczyciel umieszcza na tablicy arkusz papieru 

z wypisanymi liczbami od 2 do 100.
• Dla dociekliwych s. 26 w zeszycie ćwiczeń – ucznio-

wie czytają instrukcję, a następnie podchodzą na 
ochotnika do arkusza, zakreślają kółkiem odpo-
wiednią liczbę i wykreślają jej wielokrotności. Tę 
samą czynność wykonują indywidualnie w swoich 
zeszytach ćwiczeń. Liczby, które są w kółkach, to 
liczby pierwsze. Pozostałe to liczby złożone. 

• Uczniowie odczytują hasło z ćwiczenia (Eratostenes 
z Cyreny).

4. Ćwiczenia utrwalające poznane pojęcia       (15 min)
• Zad. 2–4 s. 55–56 z podręcznika – uczniowie roz-

wiązują zadania ustnie z całą klasą.
• Zad. 7–10 s. 56 z podręcznika – chętni uczniowie 

rozwiązują zadania na tablicy.
• Zad. 4–6 s. 25 w zeszycie ćwiczeń (zad. 5–7 w karcie 

pracy Radzę sobie coraz lepiej I.9) – uczniowie roz-
wiązują zadania samodzielnie.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 55 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 57 z podręcznika. 
Przygotowanie banknotów i monet według instrukcji 
w grze Podział łupów ze s. 58 z podręcznika (potrzeb-
ne na lekcję Dzielenie pisemne).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 57 z podręcznika,
              zad. 31 lub 32 s. 32 ze zbioru zadań.

Temat w podręczniku: 10. Dzielenie pisemne   
    3 x 45 min

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę natural-

ną jednocyfrową i dwucyfrową pisemnie i w pamięci
• dzieli pisemnie liczby naturalne
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dzie-

lenia pisemnego liczb naturalnych
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 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• banknoty i monety przygotowane według instrukcji 

w grze Podział łupów ze s. 58 z podręcznika
• kartki z działaniami (załącznik 1) – tyle kopii zesta-

wów, ile będzie grup 4-osobowych, każde działanie 
z zestawu na osobnej karteczce, każdy zestaw może 
być w innym kolorze

• kartki ze skopiowanymi zadaniami z podręcznika 
(zad. 2, 3, 6, 7, 9 i 10 s. 61–63) i zbioru zadań (zad. 4–6, 
8, 10–14, 16, 18–21 i 23 s. 33–34) w różnych kolorach, 
zależnie od stopnia trudności zadania, np. kolor żół-
ty – zadania łatwe (zad. 2 s. 61 z podręcznika oraz  
zad. 4–6, 8, 10 i 11 s. 33 ze zbioru zadań), kolor  
zielony – zadania średnio trudne (zad. 3, 4, 6 i 7 
s.  61–62 z podręcznika oraz zad. 12–14 i 16 s. 34 
ze zbioru zadań), kolor czerwony – zadania trudne 
(zad. 9 i 10 s. 63 z podręcznika oraz zad. 18–21 i 23 
s. 34 ze zbioru zadań); każde zadanie należy przygo-
tować w 3 kopiach

 Uwagi
Temat jest dla uczniów trudny. Być może udało się go 
zrealizować w klasie 4 (nieobowiązkowy), więc teraz 
będzie łatwiej. Na poprzedniej lekcji należy polecić 
uczniom powtórzenie tabliczki mnożenia i dzielenia 
oraz dzielenie z resztą. Podczas tych 3 lekcji każdy 
uczeń powinien być przy tablicy.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Dzielenie pisemne liczb wielocyfro-
wych przez jednocyfrowe
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki I.8–9 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji poznamy sposób dzielenia pisemnego liczb 
wielocyfrowych przez liczby jednocyfrowe.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek          (5 min)
• Uczniowie kładą przed sobą banknoty i monety wy-

cięte z papieru.
• Odliczają kwotę 528 zł (biorąc jak najmniej bank-

notów i monet).
• Nauczyciel zadaje pytanie: 

 – Jak podzielić 528 zł po równo pomiędzy 3 osoby?
Uczniowie powinni wpaść na to, że każdy dostanie 
po 1 banknocie 100 zł, a pozostałe trzeba rozmienić. 
Jeżeli nie domyślą się tego, odsyłamy do ćwiczenia 
Podział łupów ze s. 58 w podręczniku.

2. Opisanie sytuacji działaniem pisemnym      (5 min)
• Nauczyciel wykonuje na tablicy dzielenie pisemne 

528 : 3, cały czas odwołuje się do przykładu pienię-
dzy, każdy krok ilustruje banknotami i monetami.

3. Dzielenie z resztą          (5 min)
• Uczniowie w ławkach odliczają kwotę 754 zł i mają ją 

podzielić równo pomiędzy 4 osoby. Jeden z uczniów 
opisuje sytuację na tablicy.

4. Ćwiczenia w dzieleniu pisemnym                (20 min)
• Zad. 1 (poziom A–C) s. 61 – zadanie z kluczem – je-

śli uczeń poprawnie wykona dwa kolejne przykłady 
z  jednego poziomu, może przejść na następny po-
ziom.

• Jeżeli pojawią się problemy, należy zrobić spis kolej-
nych czynności przy dzieleniu pisemnym:
1. Podziel
2. Pomnóż
3. Odejmij
4. Spisz

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

 – Czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji?
 – Co sprawiło trudność?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4, 5 i 9 s. 28–30 w zeszycie ćwiczeń (zad. 2–4 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej I.10).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Dzielenie pisemne liczb wielocyfro-
wych przez dwucyfrowe
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – uczniowie w parach 

sprawdzają zadania, a nauczyciel sprawdza pracę 
domową uczniów korzystających z kart pracy Radzę 
sobie coraz lepiej.

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy dzielić pisemnie przez liczby 
dwucyfrowe.

Faza realizacyjna
1. Dzielenie przez liczbę dwucyfrową                (5 min)
• Nauczyciel wykonuje na tablicy według wskazań 

uczniów dzielenie: 4272 : 12.

2. Ćwiczenia w dzieleniu pisemnym       (30 min)
• Nauczyciel dzieli uczniów na 4-osobowe grupy. 
• Każda grupa dostaje 4 kartki z dzieleniem (załącz-

nik 1).
Każdy uczeń dostaje jedno działanie i wykonuje je 
w zeszycie. Gdy skończy, przekazuje kartkę koledze 
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zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeżeli któryś 
z uczniów ma problemy, jego sąsiad, który skończył 
wcześniej, pomaga mu. 

• Gdy każdy z uczniów wykona 4 przykłady dzielenia 
z jednego zestawu, nauczyciel rozdaje kolejne kart-
ki z działaniami.
Każda grupa dostaje najpierw zestaw 1, potem ze-
staw 2 itd.
Rozwiązania:
Zestaw 1: 23, 59, 28, 49
Zestaw 2: 440, 130, 510, 14 060
Zestaw 3: 99, 83, 68, 84
Zestaw 4: 407, 307, 604, 608
Zestaw 5: 324, 630, 356, 631

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 61 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji – uczniowie najak-

tywniejszej grupy zostają nagrodzeni ocenami.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 6–8 s. 29–30 w zeszycie ćwiczeń (zad. 5 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej I.10).

Lekcja 3
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych 
z zastosowaniem dzielenia pisemnego

• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej. 
• Przeprowadzenie kartkówki I.10.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania tekstowe, 
w których będziemy musieli wykazać się umiejętnością 
dzielenia pisemnego.

Faza realizacyjna
1. Praca w parach          (35 min)
• Nauczyciel rozkłada na biurku kolorowe kartki z za-

daniami tekstem do dołu. Informuje uczniów o war-
tości punktowej zadań na kartkach w poszczegól-
nych kolorach: żółty – 1 p., zielony – 2 p., czerwony 
– 3 p. Uczniowie w parach wybierają jedną kartkę, 
rozwiązują zadanie, po sprawdzeniu poprawności 
rozwiązania przez nauczyciela wymieniają kartkę 
na inną. 

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Ocena pracy uczniów na lekcji – ocenę dostają wszy-

scy uczniowie w zależności od tego, ile punktów 
uzbierali. (Nauczyciel ustala przedziały punktowe 
i sposób ich przeliczenia na oceny w zależności od 
poziomu klasy).

• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 63 z podręcznika.

Zestaw 1

138 : 6    295 : 5    196 : 7              392 : 8

Zestaw 2

1320 : 3   910 : 7    4590 : 9             56 240 : 4

Zestaw 3

1089 : 11   1162 : 14   1224 : 18             1428 : 17

Zestaw 4

27 676 : 68   10 438 : 34    32 616 : 54             32 832 : 54

Zestaw 5

29 808 : 92   54 810 : 87   31 328 : 88             58 052 : 92

Załącznik 1  


