
58 Scenariusze lekcji

DZIAŁ VI. Matematyka i my
Temat w podręczniku: 1. Kalendarz i zegar       2 x 45 min

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• wykonuje obliczenia zegarowe na godzinach, minu-

tach i sekundach
• wykonuje obliczenia kalendarzowe na dniach, tygo-

dniach, miesiącach i latach
• rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące obliczeń ze-

garowych i kalendarzowych

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• pogadanka

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

 Środki dydaktyczne
• model zegara wskazówkowego
• kalendarz
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Obliczenia zegarowe
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji będziemy wykonywać obliczenia 
zegarowe.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek            (5 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie Cudowny eliksir we-

dług instrukcji ze s. 92–93 z podręcznika. 

2. Obliczenia zegarowe          (10 min)
• Nauczyciel zadaje pytanie:

 – Ile czasu upłynie od 8.24 do 8.51?
Wybrany uczeń wykonuje odpowiednie obliczenia.
 – O której godzinie miną 3 godz. 11 min od 7.40?

Nauczyciel rysuje odpowiedni schemat ilustrujący 
rozwiązanie:

7.40                      10.40                      10.513 godz. 11 min

 – Ile czasu upłynie od 8.24 do 12.17?
Wybrany uczeń rozwiązuje zadanie, rysując odpo-
wiedni schemat. Może sobie pomóc modelem zegara 
wskazówkowego.
 – O której godzinie miną 2 godz. 48 min od 7.40?

Wybrany uczeń wykonuje odpowiedni schemat i po-
daje odpowiedź.

• Zad. 1 s. 96 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 obliczeniach zegarowych         (20 min)
• Zad. 3, 11, 13 i 14 s. 142–143 ze zbioru zadań – 

uczniowie rozwiązują zadania w parach.
• Zad. 2, 10 i 15 s. 142–143 ze zbioru zadań – ucznio-

wie rozwiązują zadania samodzielnie w zeszytach, a 
następnie chętni prezentują rozwiązania na tablicy. 

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

 – Ile czasu upłynie od 7.18 do 7.42?
 – Ile czasu upłynie od 17.32 do 18.09?
 – Która będzie godzina za 2 godziny i 23 minuty?

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–6 s. 123–125 w zeszycie ćwiczeń (zad. 2–7 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.1*). 
Dla chętnych: zad. 18 i 19 s. 144 ze zbioru zadań.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Obliczenia kalendarzowe
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – uczniowie w ławkach 

wymieniają się zeszytami ćwiczeń. Wybrany uczeń 
odczytuje głośno rozwiązania, a pozostali spraw-
dzają rozwiązania sąsiadów. Nauczyciel sprawdza 
pracę domową uczniów korzystających z kart pracy 
Radzę sobie coraz lepiej.

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania związane 
z kalendarzem.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                       (5 min)

* Karty pracy Radzę sobie coraz lepiej można pobrać z portalu 
dlanauczyciela.pl.
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• Nauczyciel prosi uczniów o samodzielne rozwiąza-
nie na kartkach przykładów d) i e) z zad. 1 ze s. 96 
z podręcznika.

2. Praca z podręcznikiem         (10 min)
• Uczniowie analizują wspólnie z nauczycielem roz-

wiązania przykładów dotyczących obliczeń kalen-
darzowych ze s. 94–95 z podręcznika. 

• Zad. 2 s. 96 z podręcznika – zadanie 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.

3.  Rozwiązywanie zadań dotyczących obliczeń kalen-
darzowych i zegarowych        (20 min)

• Zad. 3, 6 i 7 s. 97 z podręcznika – uczniowie rozwią-
zują zadania w parach. Nauczyciel, przechodząc po 
klasie, sprawdza zapis i poprawność rozwiązań.

• Zad. 8 i 9 s. 98 z podręcznika – uczniowie rozwiązu-
ją zadania wspólnie – ustnie.

• Zad. 10 i 12 s. 98–99 z podręcznika – chętni ucznio-
wie rozwiązują zadania na tablicy, a pozostali w ze-
szytach.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Zad. I–III Czy już umiem? s. 99 z podręcznika.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 7 i 8 s. 125 w zeszycie ćwiczeń (zad. 8–11 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.1).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 99 z podręcznika.

Temat w podręczniku: 2. Miary, wagi i pieniądze   
    2 x 45 min

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• zamienia jednostki wagi i długości
• oblicza koszt zakupu przy podanej cenie za kilo-

gram lub metr
• oblicza cenę jednostkową towaru, znając koszt jego 

zakupu
• oblicza, ile towaru kupi za określoną sumę pieniędzy
• rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące zakupów

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• kartka w kratkę
• sznurek, kolorowe wstążeczki lub paski kolorowego 

papieru
• karteczki z cenami
• miarka metrowa
• lista zakupów (załącznik 1)

 Uwagi
Nauczyciel wcześniej prosi uczniów o przyniesie-
nie na lekcję sznurków, kolorowych wstążeczek lub 
pasków kolorowego papieru różnej długości (będą  
stanowiły artykuły pasmanteryjne). Uczniowie po-
winni też przygotować karteczki z cenami poszcze-
gólnych artykułów oraz kartki z napisami (dla każ-
dej grupy): OWOCE I WARZYWA, PASMANTERIA. 
Stoiska należy przygotować przed zajęciami.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                               (5 min)
Temat lekcji: Miary, wagi i pieniądze 
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki VI.1 (opcjonalnie)*.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek         (10  min)
• Nauczyciel wyjaśnia zasady gry Do pary! ze s. 100 

z  podręcznika. Uczniowie rozgrywają grę w gru-
pach 4-osobowych. 

2. Miary, wagi, pieniądze            (5 min)
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 100 z multibooka.

3. Zabawa w sklep                       (20 min)
• Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 6-osobowe. Każ-

da grupa ma dwa stoiska: OWOCE I WARZYWA, 
PASMANTERIA. Na stoisku z owocami i warzy-
wami znajdują się kartki z cenami za kilogram po-
szczególnych artykułów, a na stoisku z artykułami 
pasmanteryjnymi: sznurki i kolorowe wstążeczki, 
miarka metrowa oraz karteczki z cenami za metr.

* Przeprowadzenie kartkówki, choć jest wskazane, pozostaje do de-
cyzji nauczyciela. Dlatego też w scenariuszach lekcji nie uwzględ-
niono czasu potrzebnego na przeprowadzenie kartkówek. Kart-
kówki można pobrać z portalu dlanauczyciela.pl.
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• Uczniowie w każdej grupie wybierają dwóch sprze-
dawców. Po zrobieniu zakupów przez pozostałych 
uczniów z grupy następuje zmiana sprzedawców. 

• Każdy z uczniów robi zakupy na obydwu stoiskach. 
Sprzedawcy zapisują na kartce działanie prowa-
dzące do obliczenia kosztu zakupu każdego arty-
kułu. Obliczenia mogą wykonywać na kalkulato-
rze. Uczniowie podczas zakupów powinni prosić  
np. o 0,55 kg marchewki lub 35 cm wstążeczki.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Uczniowie prezentują swoje zakupy.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 1–3  s. 101 z podręcznika.
                                                                                                                                                                                              
Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Miary, wagi i pieniądze – rozwiązy-
wanie zadań tekstowych 
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                        (5 min)

• Nauczyciel przyczepia do tablicy listę zakupów (za-
łącznik 1) i zadaje uczniom pytania:
 – Co można mierzyć w jednostkach, które są na  
liście zakupów?

 – Z jakimi jednostkami spotykamy się podczas  
robienia zakupów?

 – Jakie znacie jednostki wagi? 
 – Jakich jednostek monetarnych używamy w Polsce?

2. Ćwiczenia          (30 min)
• Zad. 7 s. 102 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 

zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.
• Zad. 4–6 i 8 s. 101–102 z podręcznika – uczniowie 

rozwiązują zadania w parach. Sprawdzają popraw-
ność rozwiązań poprzez głośne odczytanie odpowie-
dzi.

• Zad. 5–8 s. 127–128 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4–8 
w  karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.2) –  
uczniowie wykonują zadania indywidualnie.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Podsumowanie lekcji.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 103 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 103 z podręcznika.

Temat w podręczniku: 3. Średnia arytmetyczna   
    2 x 45 min

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb natural-

nych
• oblicza sumę liczb na podstawie podanej średniej
• oblicza jedną z wartości na podstawie podanej śred-

niej i pozostałych wartości

• rozwiązuje zadania tekstowe związane z oblicza-
niem średniej arytmetycznej

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• pogadanka

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

Lista zakupów

• 4 minuty jabłek
• 3 cm cukru
• 2 kwadranse soku pomarańczowego
• 6 litrów bułek
• 7 dm cukierków

Załącznik 1  
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 Środki dydaktyczne
• kilkadziesiąt drobnych przedmiotów
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5
• kostki do gry

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Co to jest średnia arytmetyczna?
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki VI.2 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, co to jest średnia arytmetycz-
na i do czego jej używamy w życiu codziennym.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek            (8 min)
• Nauczyciel omawia zasady gry Po równo ze s. 104 

z  podręcznika. Uczniowie rozgrywają grę w gru-
pach 4-osobowych. 

• Po zakończeniu ćwiczenia nauczyciel zadaje pytania:
 – Ile przedmiotów zebraliście razem?
 – Ile przedmiotów dostało każde z was?
 – Czy spotkaliście się z określeniami: średnio, średnia?

Uczniowie podają przykłady.
 – Ile średnio przedmiotów dostało każde z was w grze?

2. Średnia arytmetyczna                      (10 min)
• Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują 

przykłady dotyczące średniej arytmetycznej ze 
s. 104–105 z podręcznika. Nauczyciel zwraca uwa-
gę na różnicę między sumą a średnią, jak również 
na fakt, że średnia nie musi być liczbą naturalną.

3. Ćwiczenia w obliczaniu średniej       (17 min)
• Zad. 1 s. 105 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-

śli uczeń poprawnie rozwiąże dwa przykłady z jed-
nego poziomu, może przejść na następny poziom.

• Zad. 2–5 s. 105–106 z podręcznika – uczniowie roz-
wiązują zadania w parach.

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

 – Jak obliczamy średnią arytmetyczną?
 – Ile wynosi średnia arytmetyczna liczb 12, 7 i 5?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–4 s. 129–130 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–3 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.3).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań z zastosowa-
niem średniej arytmetycznej
• 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 ćwiczyć obliczanie średniej aryt-
metycznej i rozwiązywać zadania związane z tym za-
gadnieniem.

Faza realizacyjna
1.  Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji 
                                            (5 min)
• Nauczyciel mówi uczniom, że będzie liczył do 10, a oni 

w tym czasie na kartce w kratkę mają rysować koła, a 
następnie policzyć, ile udało im się ich narysować. Na-
uczyciel pyta dwóch uczniów o liczbę narysowanych kół 
i prosi o obliczenie, ile kół średnio narysował każdy z 
nich. Następnie prosi trzech uczniów o podanie liczby 
narysowanych kół i obliczenie średniej liczby kół itd.

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych       (22 min)
• Zad. 9 s. 107 z multibooka  – uczniowie rozwiązują 

zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.
• Zad. 9–11 s. 149 ze zbioru zadań – uczniowie roz-

wiązują zadania samodzielnie. Po upływie ustalo-
nego czasu sprawdzają rozwiązania w parach.

• Zad. 6 s. 106 z podręcznika (zad. 7 w karcie pracy 
Radzę sobie coraz lepiej VI.3) – uczniowie rozwiązu-
ją zadanie samodzielnie.

• Zad. 8 i 11 s. 107 z podręcznika – uczniowie ana-
lizują zadania wspólnie. Chętni rozwiązują kolejne 
zadania na tablicy, pozostali zapisują rozwiązania 
w zeszytach.

3. Gra dydaktyczna           (8 min)
• Nauczyciel rozdaje uczniom kostki do gry i prosi, 

żeby każdy wykonał po trzy rzuty, zapisał w zeszy-
cie wyniki i obliczył swój średni wynik. Następnie 
uczniowie powtarzają ćwiczenie, wykonując cztery 
oraz pięć rzutów kostką.

• Nauczyciel rzuca pięciokrotnie kostką, podaje czte-
ry wyniki, a piąty zachowuje w tajemnicy. Mówi 
uczniom, ile wynosi średnia arytmetyczna jego 
wyników. Prosi, aby obliczyli, ile oczek wyrzucił za 
piątym razem. Po uzyskaniu poprawnej odpowie-
dzi powtarza to ćwiczenie, aby mieć pewność, że 
uczniowie zrozumieli, jak obliczyć brakujący wynik.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Uczniowie na podpisanych kartkach samodzielnie 

obliczają średnią arytmetyczną liczb:
a) 15, 12, 9
b) 32, 17, 9, 22, 7

• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel spraw-
dza poprawność rozwiązań, za każdy poprawnie 
rozwiązany przykład nagradza uczniów plusem.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 107 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 131 w zeszycie ćwiczeń.
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 45 min
Temat w podręczniku: 4. Liczby dodatnie i ujemne

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• odczytuje temperaturę z termometru 
• podaje liczbę przeciwną do danej liczby
• porównuje liczby całkowite
• porządkuje liczby w zbiorze liczb całkowitych
• odczytuje liczby całkowite z osi liczbowej
• zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej
• podaje praktyczne przykłady zastosowania liczb 

ujemnych
• rozwiązuje zadania dotyczące liczb całkowitych

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka

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

 Środki dydaktyczne
• kartoniki z cyframi od 1 do 6
• kartki z liczbami całkowitymi, np. od −10 do 10  

(w zależności od liczby uczniów w klasie)

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                               (5 min)
Temat lekcji: Liczby dodatnie i ujemne
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki VI.3 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, jakie liczby nazywamy  
dodatnimi, a jakie ujemnymi.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek            (5 min)
• Uczniowie wykonują w parach ćwiczenie Wyższa 

temperatura? ze s. 108 z podręcznika.

2. Liczby całkowite, porównywanie liczb całkowitych 
                                                     (10 min)
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 108 z multi- 

booka. 
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Jakie liczby nazywamy liczbami dodatnimi?
 – Jakie liczby nazywamy liczbami ujemnymi?
 – Jak względem zera na osi liczbowej położone są 
liczby dodatnie, a jak liczby ujemne?

 – Która liczba jest większa: 3 czy −4?
• Uczniowie zapisują notatkę w zeszycie: 

Zero nie jest ani dodatnie, ani ujemne.
• Zad. 1, 7 i 8 s. 110–112 z podręcznika – uczniowie 

rozwiązują zadania ustnie.

3. Liczby przeciwne            (8 min)
• Nauczyciel wyjaśnia uczniom pojęcie liczby przeciw-

ne, podaje przykłady takich liczb.
• Uczniowie zaznaczają na osi liczbowej pary liczb 

przeciwnych: 2 i −2, 3 i −3 oraz 5 i −5.
• Nauczyciel zadaje pytania:

 – Jaka jest liczba przeciwna do 3?
 – Jaka jest liczba przeciwna do −7?

• Zad. 3 s. 110 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 
zadanie ustnie.

4.  Rozwiązywanie zadań dotyczących liczb całkowi-
tych            (12 min)

• Zad. 2, 6, 10 i 12 s. 110–113 z podręcznika – ucznio-
wie rozwiązują zadania samodzielnie. Po upływie 
określonego czasu chętni odczytują swoje wyniki.

Faza podsumowująca                            (5 min)
• Uczniowie losują karteczki z liczbami całkowitymi, 

np. −10, −9, …, 9, 10. Każdy uczeń utożsamia się 
z wylosowaną przez siebie liczbą.
Nauczyciel prowadzi zabawę: niech wstaną liczby 
dodatnie / ujemne / parzyste / nieparzyste / większe 
od –4 / mniejsze od 2 / nie większe od 4 / nie mniej-
sze od –2 itd.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4–10 s. 132–134 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–9  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.4).
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    2 x 45 minTemat w podręczniku: 5. Dodawanie liczb całkowitych   

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• dodaje liczby całkowite jednocyfrowe
• wykorzystuje przemienność i łączność dodawania
• oblicza sumy liczb przeciwnych
• określa znak sumy dwóch liczb całkowitych wielo-

cyfrowych
• rozwiązuje zadania dotyczące dodawania liczb cał-

kowitych

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• pogadanka

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

 Środki dydaktyczne
• karta pracy (załącznik 1)
• kartoniki z liczbami całkowitymi od −9 do 9
• oś liczbowa z zaznaczonymi liczbami od −17 do 17
• pionek do gry
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5

 Uwagi
Na lekcję każdy uczeń powinien przynieść komplet 
kartoników z cyframi od –9 do 9 i narysowaną na 
kartce oś liczbową z zaznaczonymi liczbami od −17 
do 17.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                             (5 min)
Temat lekcji: Jak dodajemy liczby całkowite?
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji nauczymy się dodawać liczby całkowite.

Faza realizacyjna                                 
1. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji
                                                                              (5 min)

• Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z zadaniami, 
które rozwiązują w parach (załącznik 1). Po kilku 
minutach chętni odczytują swoje odpowiedzi.

2. Na dobry początek         (10 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie Plus czy minus ze 

s. 116 z podręcznika. Pozwala ono uczniom intu-
icyjnie zrozumieć dodawanie liczb całkowitych. 
Uczniowie poprzez to ćwiczenie poznają jedną z me-
tod dodawania liczb całkowitych – metodę plusów 
i minusów.

3.  Dodawanie liczb całkowitych z wykorzystaniem osi 
liczbowej              (8 min)

• Uczniowie rozgrywają w parach grę, do której po-
trzebują osi liczbowej z zaznaczonymi liczbami od 
−17 do 17, pionka do gry i kartoników z liczbami 
całkowitymi.

• Każdy gracz losuje z kompletu kartoników po jed-
nej liczbie i zapisuje w zeszycie dodawanie (jeśli licz-
ba jest ujemna, zapisuje ją w nawiasie):
pierwsza liczba + druga liczba =

• Pierwszy gracz ustawia pionek na wylosowanej 
przez siebie liczbie. Drugi gracz przestawia pionek 
o tyle miejsc, ile wskazuje wylosowana przez niego 
liczba (jeśli wylosowana liczba jest dodatnia, pionek 
należy przesunąć w prawo, a jeśli ujemna – w lewo), 
i odczytuje liczbę, na której stanął pionek, czyli wy-
nik dodawania.

• Uczniowie zapisują wynik działania w zeszytach. 
Potem zamieniają się rolami.

4. Ćwiczenia w dodawaniu liczb całkowitych   (12 min)
• Nauczyciel prosi uczniów o podanie przykładu sumy 

dwóch liczb całkowitych, której wynikiem jest:
 – liczba dodatnia,
 – liczba ujemna,
 – zero.

• Nauczyciel zapisuje na tablicy podane przez uczniów 
przykłady, a następnie wybrani uczniowie rozwią-
zują je na tablicy dwoma sposobami: za pomocą plu-
sów i minusów oraz na osi liczbowej.

• Nauczyciel zwraca uwagę, że suma liczb przeciw-
nych jest równa 0.

• Zad. 1 s. 119 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-
śli uczeń poprawnie rozwiąże trzy przykłady z jed-
nego poziomu, może przejść na następny poziom.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Nauczyciel losuje dwa kartoniki z liczbami całkowi-

tymi. Uczniowie podnoszą kartonik z liczbą będącą 
sumą liczb wylosowanych przez nauczyciela (jeśli 
wynik jest dwucyfrowy, to podnoszą dwa kartoniki, 
tworząc liczbę dwucyfrową). Ćwiczenie to nauczy-
ciel powtarza kilkakrotnie.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4–7 s. 135–136 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–7  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.5).
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Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Dodawanie liczb całkowitych –  
rozwiązywanie zadań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki VI.4–5 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy ćwiczyć dodawanie liczb całko-
witych.

Faza realizacyjna
1.  Gra dydaktyczna dotycząca dodawania liczb całko-

witych             (6 min)
• Zad. 3 s. 119 z podręcznika – uczniowie rozgrywają 

grę w parach.

2. Sprytne dodawanie           (14 min)
• Nauczyciel zapisuje na tablicy przykład:

4 + (−7) + (−5) + 2 + (−8)
Chętny uczeń rozwiązuje przykład na tablicy (naj-
prawdopodobniej oblicza po kolei).
Nauczyciel pokazuje, jak można wykorzystać prze-
mienność dodawania:
4 + (−7) + (−5) + 2 + (−8) = 4 + 2 + (−7) + (−5) + 
+ (−8) = 6 + (−20) = −14

• Uczniowie wraz z nauczycielem analizują drugi 
przykład ze s. 118 z podręcznika.

• Zad. 5 s. 120 z podręcznika – uczniowie rozgrywają 
grę w grupach 4-osobowych.

• Zad. 18 s. 156 ze zbioru zadań.

3.  Rozwiązywanie zadań dotyczących dodawania 
liczb całkowitych                      (15 min)

• Zad. 6–10 s. 120–121 z podręcznika – uczniowie roz-
wiązują zadania samodzielnie. Wybrani uczniowie 
odczytują odpowiedzi do kolejnych zadań.

• Zad. 19 i 20 s. 156 ze zbioru zadań – rozwiązują 
uczniowie, którzy szybciej rozwiążą powyższe za-
dania. Nauczyciel stawia uczniom plusy za każde 
poprawnie rozwiązane zadanie ze zbioru.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 119 z multi- 

booka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 8 s. 136 w zeszycie ćwiczeń (zad. 8 i 9 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.5).
Zad. I–III Czy już umiem? s. 122 z podręcznika.
Dla chętnych: zad. 11 s. 121 z podręcznika.

Zadanie 1
Wykonaj polecenia.

a) Zapisz trzy liczby dodatnie.  

b) Zapisz trzy liczby ujemne. 

c) Zapisz pięć kolejnych liczb całkowitych. 

d) Zaznacz na niebiesko tę część osi liczbowej, na której znajdują się liczby ujemne.

e) Zapisz przykład pary liczb przeciwnych. 

Zadanie 2
Uzupełnij zdania.

a) Liczbą przeciwną do liczby 4 jest liczba .

b) Liczbą przeciwną do liczby −8 jest liczba .

0

Załącznik 1  
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Temat w podręczniku: 6. O ile różnią się liczby   
    2 x 45 min

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

 Cele szczegółowe 

Uczeń:
• oblicza różnicę między temperaturami wyrażonymi 

za pomocą liczb całkowitych
• oblicza za pomocą osi liczbowej różnicę między licz-

bami całkowitymi
• wskazuje liczbę całkowitą różniącą się od danej 

o daną liczbę naturalną

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• oś liczbowa
• kolorowe magnesy
• kartoniki z liczbami od –9 do 9
• karta pracy (załącznik 1)
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5 

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

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek            (5 min)
• Uczniowie wykonują w parach ćwiczenie O ile zim-

niej? ze s. 123 z podręcznika. 

2. O ile różnią się liczby         (20 min)
• Nauczyciel przypina na tablicy oś liczbową. Pod od-

powiednimi punktami na osi przyczepia kartoniki 
z liczbami całkowitymi. Kolorowymi magnesami 
zaznacza dwa dowolne punkty. Uczniowie odpowia-
dają na pytania:
 – O ile różnią się zaznaczone liczby?
 – Która z tych liczb jest większa i o ile?
 – Która z tych liczb jest mniejsza i o ile?

Wybrany uczeń sprawdza poprawność odpowiedzi, 
licząc na osi „kroki”.

Następnie nauczyciel zaznacza kolejną parę liczb.
• Zad. 1 i 2 s. 124 z podręcznika – uczniowie rozwią-

zują zadania samodzielnie. Następnie w parach 
sprawdzają rozwiązania.

3. Porównywanie różnicowe         (10 min)
• Nauczyciel zaznacza na osi kolorowym magnesem 

liczbę −2. Prosi o podanie liczby:
 – o 4 mniejszej,
 – o 7 większej.

Wybrani uczniowie wskazują odpowiednie liczby na 
osi, licząc „kroki”.

• Zad. 4 s. 124 z podręcznika.

Faza podsumowująca                             (5 min)
• Uczniowie wykonują polecenia nauczyciela:

 – Zaznacz na osi dwie liczby tak, aby różnica mię-
dzy nimi wynosiła 5.

 – Zaznacz na osi dwie liczby tak, aby jedna liczba 
była o 12 większa od drugiej.

 – Zaznacz na osi dwie liczby tak, aby jedna liczba 
była o 5 mniejsza od drugiej.

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–5 s. 138 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–5 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.6).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 138 w zeszycie ćwi-
czeń.
                                                                                                                                                                                  
Lekcja 2
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: O ile różnią się liczby – ćwiczenia  
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Gry dydaktyczne         (15 min)
• Zad. 3 s. 124 z podręcznika – uczniowie pracują 

w parach.

2. Ćwiczenia           (20 min)
• Zad. 6–8 s. 125 z podręcznika – uczniowie rozwiązu-

ją zadania samodzielnie w zeszytach. 
• Zad. 13 s. 158 ze zbioru zadań – uczniowie rozwiązu-

ją zadanie na tablicy i w zeszytach.
• Zad. 14 s. 158 ze zbioru zadań – uczniowie odczytu-

ją z wykresu potrzebne informacje i dokonują obli-
czeń, aby odpowiedzieć na pytania.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Uczniowie uzupełniają kartę pracy (załącznik 1)  

– każdy indywidualnie.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 126 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 126 z podręcznika.
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Karta pracy

Uzupełnij tabelę.

Dzień tygodnia
Temperatura

Różnica temperatur
rano wieczorem

poniedziałek 1°C 7°C

wtorek 0°C 10°C

środa −2°C 10°C

czwartek −5°C 5°C

piątek 0°C −6°C

sobota −1°C −10°C

niedziela −5°C −2°C

Załącznik 1  


