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DZIAŁ II. Działania na liczbach – część 1
Temat w podręczniku: 1. Sposoby na zadania tekstowe 

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

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

formacje liczbowe
• wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiąza-

nie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygod-
ne dla niego zapisanie informacji i danych z treści 
zadania

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

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

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

• weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając 
sensowność rozwiązania

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

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

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 6

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca  (5 min)
Temat lekcji: Sposoby na zadania tekstowe 
• Czynności organizacyjno-porządkowe. 
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu. 

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (5 min)
• Uczniowie przygotowują w zeszytach tabelę według 

wzoru podanego w opisie gry Mieszkaniowa łami-
główka ze s. 52 z podręcznika, a następnie samodziel-
nie rozwiązują łamigłówkę. Nauczyciel przeprowa-
dza „głosowanie” na numer mieszkania, w którym 
mieszka rodzina Kowalskich. Uczeń wybrany spo-

śród tych, którzy „zagłosowali” na poprawny numer 
(3), podaje całe rozwiązanie łamigłówki.

2. Etapy rozwiązywania zadań tekstowych  (18 min)
• Pogadanka oparta na przykładach zawartych w pod-

ręczniku na s. 54–56.
• Sformułowanie i zapisanie na tablicy oraz w zeszy-

tach notatki:
Etapy rozwiązywania zadań tekstowych:
 1. Przeczytaj uważnie zadanie.
 2. Uporządkuj informacje.
 3. Zaplanuj rozwiązanie.
 4. Zapisz i wykonaj działania.
 5. Sprawdź odpowiedź.
 6. Zapisz odpowiedź.

3. Czy odpowiedź pasuje do treści zadania? (3 min)
• Zad. 2 s. 58 z podręcznika. Wybrany uczeń sprawdza, 

która z odpowiedzi zgadza się ze wszystkimi infor-
macjami podanymi w zadaniu.

4. Rozwiązywanie zadań  (9 min)
• Zad. 1, 4 i 5 s. 58 z podręcznika – uczniowie samo-

dzielnie rozwiązują zadania w zeszytach. Sprawdzają 
poprawność rozwiązań w parach.

Faza podsumowująca   (5 min)
• Chętny uczeń wymienia etapy rozwiązywania zadań 

tekstowych.
• Ocena aktywności uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3 i 4 s. 23–24 w zeszycie ćwiczeń (zad. 2–4 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej II.1*). 

Lekcja 2
Faza wprowadzająca   (6 min) 
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych
• Czynności organizacyjno-porządkowe. 
• Sprawdzenie pracy domowej. 
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna 
1. Przypomnienie zasad obowiązujących przy rozwią-

zywaniu zadań tekstowych  (4 min)
• Chętny uczeń wymienia etapy rozwiązywania zadań 

tekstowych.

2. Wspólne rozwiązywanie zadań tekstowych (12 min)
• Zad. 7 i 8 s. 25 ze zbioru zadań – uczniowie wspólnie 

omawiają rozwiązania zadań.
• Zad. IV Czy już umiem? s. 61 z podręcznika – wy-

brany uczeń rozwiązuje zadanie na tablicy, a pozo-
stali uczniowie kontrolują rozwiązanie i zapisują 
w zeszytach.

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

    2 x 45 min
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3. Rozwiązywanie zadań tekstowych – praca indywi-
dualna (18 min)

• Zad. 9 i 10 s. 25 ze zbioru zadań – uczniowie samo-
dzielnie rozwiązują zadania w zeszytach. Następnie 
wybrani uczniowie odczytują głośno rozwiązania. 

Faza podsumowująca  (5 min)
• Nauczyciel zachęca uczniów do podzielenia się trud-

nościami, jakie napotkali przy rozwiązywaniu zadań.
• Ocena aktywności uczniów na lekcji. 
• Zadanie pracy domowej. 
Zad. I–III Czy już umiem? s. 61 z podręcznika.
Dla chętnych: Zad. 6 Dla dociekliwych s. 25 w zeszycie 
ćwiczeń.

Temat w podręczniku: 2. Obliczenia na kalkulatorze

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• właściwie posługuje się poszczególnymi klawiszami 

kalkulatora
• wykorzystuje kalkulator do nieskomplikowanych 

obliczeń
• podaje znaczenie skrótów E lub Err pojawiających 

się na wyświetlaczu kalkulatora
• stosuje właściwą kolejność wykonywania działań
• szacuje wyniki działań
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem kal-

kulatora

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• kalkulatory

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Obliczenia na kalkulatorze
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzanie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek    (5 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie Poznaj swój kalku-

lator opisane na s. 62 w podręczniku.

2.  Ćwiczenia z wykorzystaniem kalkulatora – jak liczy 
mój kalkulator     (7 min)

• Nauczyciel zapisuje na tablicy działania: 9 · 7 – 14, 
36 : 4 + 5, 6 + 7 · 4. Uczniowie obliczają wyniki 
na swoich kalkulatorach, a następnie porównują je 
i zastanawiają się, dlaczego w ostatnim przykładzie 
otrzymali różne liczby.

• Nauczyciel prezentuje Wiedzę w pigułce ze s. 65 
z multibooka.

5. Rozwiązywanie zadań (23 min)
• Zad. 1 i 2 s. 65 z podręcznika – uczniowie porównują 

w parach otrzymane wyniki.
• Zad. 3 s. 65 z podręcznika – uczniowie obliczają  

w parach wartości podanych wyrażeń przy użyciu 
kalkulatorów. Zgodnie z poleceniem odwracają kal-
kulator i odczytują słowa w języku angielskim.

• Zad. 5 i 7 s. 66 z podręcznika – uczniowie wspól-
nie rozwiązują zadania na tablicy. Podają najpierw 
oszacowany wynik, a następnie wynik obliczony 
na kalkulatorze.

Faza podsumowująca (5 min)
• Krótka zabawa dla wszystkich uczniów
 –  Kalkulator ma zepsuty klawisz „0”. Jak obliczyć 

za pomocą tego kalkulatora wyniki działań: 
    11 704 – 3017 i 15 · 404? 
    Przykładowe rozwiązania:
    11 704 – 3017 = 11 699 + 5 – 2999 – 18
    15 · 404 = 15 · (399 + 5)
 –  Kalkulator ma zepsute klawisze „2” i „6”. Jak ob-

liczyć za pomocą tego kalkulatora wyniki działań: 
526 + 132 i 7206 : 3?

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–5 s. 26–27 w zeszycie ćwiczeń (zad. 3, 10 i 11 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.2).

 1 x 45 min
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Temat w podręczniku: 3. Liczby naturalne

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej
• wyjaśnia znaczenie poszczególnych cyfr w układzie 

pozycyjnym 
• rozróżnia pojęcia liczba i cyfra
• zapisuje słowami liczby zapisane cyframi
• zapisuje cyframi liczby zapisane słowami
• szacuje wyniki działań na liczbach naturalnych
• podaje zasady zaokrąglania liczb
• zaokrągla liczbę naturalną z zadaną dokładnością
• podaje przykład liczby, której zaokrągleniem z za-

daną dokładnością jest określona liczba

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

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

 Środki dydaktyczne
• kartoniki z cyframi od 0 do 9
• kartki z zapisanymi cyframi: 0, 2, 3, 6, 8 
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 6

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Liczby naturalne
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki II.1–2 (opcjonalnie)*.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji zajmiemy się odczytywaniem i zapisywa-
niem liczb naturalnych. Będziemy także zaznaczać licz-
by na osi liczbowej.

* Przeprowadzenie kartkówki, choć jest wskazane, pozostaje 
do decyzji nauczyciela. Dlatego też w scenariuszach lekcji 
nie uwzględniono czasu potrzebnego na przeprowadzenie 
kartkówek.

Faza realizacyjna
1.  Znaczenie poszczególnych cyfr w liczbie – powtórze-

nie   (8 min)
• Nauczyciel wybiera pięciu uczniów, przypina im 

kartki z cyframi 0, 2, 3, 6, 8 i ustawia ich w rzędzie. 
Chętny uczeń odczytuje utworzoną liczbę pięciocy-
frową. Następnie uczniowie zamieniają się miejscami 
i kolejny uczeń odczytuje liczbę. Takie ćwiczenie 
powtarza się pięć razy. Po ostatnim ustawieniu 
uczniowie odpowiadają na pytania:

 –  Jaka jest cyfra dziesiątek tej liczby?
 – Jaka jest cyfra tysięcy tej liczby?
 – Jaką cyfrą nie może być cyfra dziesiątek tysięcy?
 –  Jaką największą i jaką najmniejszą liczbę pięcio-
cyfrową można utworzyć z tych cyfr?

2. Ćwiczenia w zapisywaniu i odczytywaniu liczb na-
turalnych     (12 min)

• Zad. 2 i 3 s. 28 w zeszycie ćwiczeń (zad. 3 i 7 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.3) – uczniowie 
rozwiązują zadania samodzielnie, a następnie spraw-
dzają wyniki w parach.

• Zad. 2–4 s. 30 ze zbioru zadań (uczniom pracującym 
z kartami pracy Radzę sobie coraz lepiej warto po-
lecić wykonanie zad. 2 s. 30 ze zbioru zadań i zad. 4 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.3).

3. Zaznaczanie liczb naturalnych na osi liczbowej  
 (15 min)

• Nauczyciel zapisuje na tablicy kilka liczb, np.: 8, 58, 
1058, 15 558. Chętni uczniowie podchodzą kolejno 
do tablicy, wybierają jedną z liczb, rysują oś liczbową, 
a następnie zaznaczają na niej tę liczbę. Nauczyciel 
zwraca uwagę na poprawny rysunek osi, właściwy 
dobór jednostki i liczby zaznaczane na osi.

• Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują przy-
kład 1 ze s. 69–70 z podręcznika.

• Zad. 4 i 6 s. 29 w zeszycie ćwiczeń (zad. 5 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej II.3) – uczniowie roz-
wiązują zadania samodzielnie, a następnie porów-
nują swoje wyniki w parach.

• Zad. 1 s. 73 z podręcznika – zadanie z kluczem – jeśli 
uczeń poprawnie rozwiąże trzy kolejne przykłady 
z jednego poziomu, może przejść na następny poziom.

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

 –  Czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji?
 –  Co oznaczają poszczególne cyfry w liczbie 25 091?
 –  Gdybyśmy na osi liczbowej zaznaczyli liczby 
25 090 i 25 100, to bliżej której z nich byłaby licz-
ba 25 091? A gdybyśmy zaznaczyli liczby 25 000  
i 25 100, to bliżej której z nich byłaby liczba 25 091?

 –  O czym należy pamiętać, gdy chcemy zaznaczyć 
liczby na osi liczbowej?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 5 i 8 s. 29 w zeszycie ćwiczeń (zad. 6 w karcie pracy 
Radzę sobie coraz lepiej II.3).

    2 x 45 min
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Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Zaokrąglanie liczb naturalnych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej. 
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji poznamy zasady zaokrąglania liczb. Bę-
dziemy zaokrąglać liczby z zadaną dokładnością.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  

(5 min)
• Chętni uczniowie odpowiadają na pytania: 

 – Co oznaczają poszczególne cyfry w liczbie 15 302?
 – W jakich odległościach od liczby 15 300 będzie 
leżała liczba 15 302 na różnych osiach liczbowych, 
jeśli na jednej osi kolejne kreseczki odległe o 5 cm 
będą oznaczały liczby różniące się o 1, na dru-
giej – liczby różniące się o 10, na trzeciej – liczby 
różniące się o 100? 

2. Na dobry początek   (5 min)
• Uczniowie, zgodnie z instrukcją gry Licz lub szacuj 

ze s. 68 z podręcznika, ćwiczą szacowanie sum, róż-
nic i iloczynów liczb trzy- i czterocyfrowych. 

3. Zaokrąglanie liczb   (5 min)
• Wartości dokładne i przybliżone – pogadanka.

Uczniowie odpowiadają na pytania:
 – Ilu uczniów jest dzisiaj w klasie?
 – Ilu uczniów chodzi do naszej szkoły?
 – Ilu mieszkańców liczy miejscowość, w której miesz-
kasz?

 – Ilu mieszkańców liczy stolica Polski?
 – Czy zawsze jesteśmy w stanie podać dokładną 
liczbę?

 – Czy zawsze jest nam potrzebny dokładny wynik?
• Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują tekst 

Zaokrąglanie liczb oraz przykład 2 ze s. 71–72 z pod-
ręcznika lub Wiedzę w pigułce ze s. 74 z multibooka. 

4. Ćwiczenia w zaokrąglaniu liczb (20 min)
• Zad. 2 s. 73 z podręcznika  – zadanie z kluczem – jeśli 

uczeń poprawnie rozwiąże trzy kolejne przykłady 
z jednego poziomu, może przejść na następny poziom.

• Zad. 9 s. 30 w zeszycie ćwiczeń, zad. 6 i 9 s. 30 ze 
zbioru zadań (zad. 8–12 w karcie pracy Radzę sobie 
coraz lepiej II.3) – uczniowie rozwiązują zadania 
samodzielnie, a następnie porównują swoje wyniki 
w parach. 

• Zad. 6 s. 75 z podręcznika – chętny uczeń głośno 
odczytuje tekst, zamieniając występujące w nim 
liczby na wartości przybliżone. Pozostali uczniowie 
zgłaszają ewentualne inne przybliżenia.

• Zad. 7–9 s. 75 z podręcznika – uczniowie podają od-
powiedzi ustnie.

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

 – Podaj przykład dwóch liczb trzycyfrowych różnią-
cych się o 1, których zaokrąglenia z dokładnością 
do dziesiątek różnią się o 10.

 – Podaj przykład dwóch liczb dwucyfrowych różnią-
cych się o 1, których zaokrąglenia do setek różnią 
się o 100. 

 – Podaj zasady zaokrąglania liczb.
• Zapis notatki w zeszycie: 

Gdy zaokrąglam liczbę z dokładnością do 10, 
to sprawdzam, jaka jest cyfra jedności. Jeśli cyfra 
ta jest równa 5 lub większa od 5, wówczas do dzie-
siątek dodaję 1, a cyfrę jedności zastępuję zerem. 
Jeśli cyfra jedności jest mniejsza od 5, to cyfry 
dziesiątek nie zmieniam, a cyfrę jedności zastę-
puję zerem. 
Gdy zaokrąglam liczbę z dokładnością do 100, 
to sprawdzam, jaka jest cyfra dziesiątek. Jeśli 
cyfra ta jest równa 5 lub większa od 5, wówczas 
do setek dodaję 1, a cyfry dziesiątek i jedności 
zastępuję zerami. Jeśli cyfra dziesiątek jest mniej-
sza od 5, to cyfry setek nie zmieniam, a cyfry dzie-
siątek i jedności zastępuję zerami.

• Zadanie pracy domowej. 
Zad. I–IV Czy już umiem? s. 76 z podręcznika.
Zad. 10 s. 30 w zeszycie ćwiczeń (zad. 13–16 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej II.3).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 76 z podręcznika.

Temat w podręczniku: 4. Dzielniki i wielokrotności

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

��  Cele szczegółowe
Uczeń:
•  rozpoznaje liczby pierwsze i złożone
•  korzysta z cech podzielności do rozpoznania liczb 

podzielnych przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100

•  podaje dzielniki danej liczby
•  określa, czy dana liczba jest wielokrotnością innej 

liczby
•  podaje liczbę dwu- lub trzycyfrową spełniającą okre-

ślone warunki związane z podzielnością
•  rozkłada liczbę naturalną na czynniki pierwsze
•  oblicza NWD i NWW dwóch liczb naturalnych

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

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

�� Środki dydaktyczne
•  kalkulatory
•  pionki (po 2 dla każdego ucznia)
•  kartoniki z cyframi od 0 do 9

��  Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (12 min)
Temat lekcji: Dzielniki i wielokrotności liczb na-
turalnych
•  Czynności organizacyjno-porządkowe. 
•  Sprawdzenie pracy domowej. 
•  Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu. 

Faza realizacyjna 
1.  Na dobry początek (5 min)
•  Uczniowie wykonują samodzielnie ćwiczenie Sprytne 

dzielenie ze s. 77 z podręcznika. Korzystają z kal-
kulatorów.

2.  Czy pamiętasz? (12 min)
•  Nauczyciel prosi o wyjaśnienie:

 – co oznacza pojęcie dzielnik liczby,
 – kiedy liczba jest podzielna przez inną liczbą,
 – jakie są cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 
25 i 100,

 – co oznacza pojęcie wielokrotność liczby, 
 – co oznaczają pojęcia: wspólny dzielnik, wspólna 
wielokrotność.

Chętni uczniowie odpowiadają na pytania i podają od-
powiednie przykłady.

3.  Zastosowanie powtórzonych wiadomości w zada-
niach (12 min)

•  Zad. 1–5 s. 31–32 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4, 6, 7 
i 9 w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.4) – 
uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie. Spraw-
dzają poprawność rozwiązań w parach, a nauczyciel 
sprawdza pracę uczniów korzystających z kart pracy 
Radzę sobie coraz lepiej.

Faza podsumowująca   (4 min)
•  Ocena pracy uczniów na lekcji. 
•  Zadanie pracy domowej. 
Zad. 1, 3 i 4 s. 82–83 z podręcznika. 

Lekcja 2
Faza wprowadzająca  (5 min)
Temat lekcji: Największy wspólny dzielnik (NWD) 
i najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

•  Czynności organizacyjno-porządkowe. 
•  Sprawdzenie pracy domowej. 
•  Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu. 

Faza realizacyjna 
1.  Ułóż liczbę! – ćwiczenie utrwalające wiadomości 

z poprzedniej lekcji (7 min)
•  Uczniowie układają za pomocą kartoników z cyframi 

od 0 do 9 liczby, które nauczyciel opisuje, podając ich 
cechy związane z podzielnością:
 – liczba dwucyfrowa podzielna przez 9, której cyfry 
różnią się o 5,

 – liczba trzycyfrowa podzielna przez 5, której cyfra 
dziesiątek jest o 2 mniejsza od cyfry jedności, a cy-
fra setek jest 3 razy większa niż cyfra dziesiątek,

 – liczba trzycyfrowa, której dzielnikiem jest liczba 4, 
ale ostatnią cyfrą tej liczby nie jest 0 ani 4,

 – liczba dwucyfrowa, która jest wielokrotnością 
liczby 27,

 – liczba trzycyfrowa podzielna jednocześnie przez 
2 i 9.

2.  Rozkład liczby na czynniki pierwsze (5 min)
•  Dwaj wybrani uczniowie przypominają, w jaki spo-

sób rozkłada się liczbę złożoną na czynniki pierwsze. 
Liczby, które należy przedstawić jako iloczyn liczb 
pierwszych, podaje nauczyciel, np. 72, 135.

3.  Wykorzystanie rozkładu na czynniki pierwsze do ob-
liczania NWD i NWW  (7 min)

•  Nauczyciel korzysta z rozkładu liczb 72 i 135 zapisa-
nego na tablicy i wyjaśnia uczniom, jak wyznaczyć 
NWD(72, 135) oraz NWW(72, 135).

•  Wybrany uczeń wyznacza NWD i NWW dla innej 
pary liczb podanej przez nauczyciela.

4.  Rozkładanie liczb na czynniki pierwsze  (11 min)
•  Zad. 5 s. 83 z podręcznika. Nauczyciel poleca, aby 

uczniowie rozwiązali po 2 przykłady, np. uczniowie 
siedzący w I rzędzie rozwiązują przykłady a) i d), 
w II rzędzie – b) i e), w III rzędzie – c) i f). Nauczyciel 
kontroluje pracę uczniów.

•  Zad. 9 s. 83 z podręcznika – chętny uczeń wyjaśnia 
rozwiązanie zadania.

 

Faza podsumowująca   (10 min)
•  Zad. I i II Czy już umiem? s. 84 z podręcznika – 

uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania w ze-
szytach.

•  Ocena aktywności uczniów na lekcji. 
•  Zadanie pracy domowej. 
Zad. 6–8 s. 32–33 w zeszycie ćwiczeń (zad. 5, 8 i 10 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.4).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 33 w zeszycie ćwiczeń.
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Temat w podręczniku: 5. Ułamki

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• wyjaśnia znaczenie poszczególnych cyfr w zapisie 

ułamka dziesiętnego
• stosuje ze zrozumieniem pojęcia: ułamek właściwy, 

ułamek niewłaściwy, liczba mieszana
• zaznacza ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby 

mieszane na osi liczbowej
• porównuje ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby 

mieszane, wykorzystując oś liczbową
• rozszerza i skraca ułamki zwykłe do podanego mia-

nownika, stosując cechy podzielności
• doprowadza ułamki zwykłe do postaci nieskracalnej
• zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci 

ułamka zwykłego lub liczby mieszanej
• zamienia ułamek zwykły na ułamek dziesiętny przez 

rozszerzenie ułamka
• zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe 

i ułamki niewłaściwe na liczby mieszane 
• ustala związki między danymi w zadaniu tekstowym

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• kartoniki z zapisanymi ułamkami (po jednym kar-

toniku dla każdego ucznia)
• oś liczbowa, magnesy

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki II.3–4 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie podstawowe wia-
domości o ułamkach zwykłych i ułamkach dziesiętnych. 

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek    (5 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie Większe czy mniejsze? 

ze s. 85 z podręcznika. 

2. Przypomnienie podstawowych wiadomości o ułam-
kach      (5 min)

• Nauczyciel zadaje uczniom pytania i wydaje polece-
nia dotyczące ułamków zwykłych i ułamków dzie-
siętnych:

 – Co to jest ułamek?
 – Wskaż licznik i mianownik ułamka 34 .
 – Co to znaczy „skrócić ułamek”?
 – Jaki ułamek nazywamy właściwym, a jaki niewła-
ściwym? Podaj po trzy przykłady takich ułamków.

 – Podaj dwa przykłady liczb mieszanych.
 – Przeczytaj ułamek 16,783 (ułamek jest zapisany 
na tablicy), wskaż w nim cyfrę jedności i cyfrę 
dziesiątek.

3. Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane 
i odwrotnie    (7 min)

• Nauczyciel zapisuje na tablicy ułamki niewłaściwe:
8
3 , 194 , 369 , – 132 , – 577  i wydaje polecenie:
 – Z podanych ułamków wyłącz całości.

• Nauczyciel zapisuje na tablicy liczby mieszane: 3 1
5 , 

1 2
7 , 9 3

4 , – 2 5
8 , – 5 2

9  i wydaje polecenie:
 – Przedstaw liczby mieszane w postaci ułamków 
niewłaściwych.

4. Zaznaczanie ułamków na osi liczbowej. Porównywa-
nie ułamków   (5 min)

• Nauczyciel przypina do tablicy oś liczbową, określa 
jednostkę i prosi kolejnych uczniów o zaznaczenie 
na osi podanych liczb (ułamków). Uczniowie zazna-
czają magnesami odpowiednie punkty, a pod każdym 
z nich zapisują na tablicy właściwą liczbę. Następnie 
porównują wskazane ułamki. 

5. Rozwiązywanie zadań    (13 min)
• Zad. 3–6 s. 91–92 z podręcznika – uczniowie rozwią-

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

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania i wykonują po-

lecenia:
 – Czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji?
 – Jak zamieniamy liczby mieszane na ułamki nie-
właściwe?

 – Podaj przykład ułamka właściwego, w którym licz-
nik jest liczbą parzystą podzielną przez 3, a mia-
nownik jest o 7 większy od licznika.

 – Jaką liczbą może być mianownik ułamka niewła-
ściwego, którego licznik jest równy 8? 

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.

    2 x 45 min
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Zad. 3 i 4 s. 34 w zeszycie ćwiczeń (zad. 3–6 i 11–13 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.5).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Ułamki – rozwiązywanie zadań 
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej. 
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji 

(5 min)
• Nauczyciel prosi uczniów o  podanie przykładów 

ułamków spełniających określone warunki: 
 – Podaj ułamek dziesiętny, którego cyfra dziesiątek 
jest dwa razy mniejsza od cyfry części setnych.

 – Podaj ułamek niewłaściwy, którego licznik jest 
liczbą nieparzystą, a mianownik jest podzielny 
przez 6. Wyłącz całości z tego ułamka.

 – Podaj ułamek równy ułamkowi – 911.
 – Podaj ułamek większy od 3,4, a mniejszy od 3,5.

2. Ułamki zwykłe a ułamki dziesiętne (7 min)
• Nauczyciel zapisuje na tablicy ułamki dziesiętne: 2,4; 

0,36; 1,09; – 5,275; – 9,260. Uczniowie przedstawiają 
je kolejno w postaci ułamków zwykłych nieskracal-
nych.  

• Nauczyciel zapisuje na tablicy ułamki zwykłe: 1
4 ;  

1 3
5 ; 1720; – 8 3

8 ; – 10350 . Uczniowie przedstawiają je kolejno 
w postaci ułamków dziesiętnych.

3. Rozwiązywanie zadań   (23 min)
• Zad. 1 s. 90 z podręcznika – zadanie z kluczem – 

jeśli uczeń poprawnie rozwiąże przykłady a), b) i c) 

z jednego poziomu, może przejść na następny poziom, 
w przeciwnym wypadku musi rozwiązać wszystkie 
pozostałe przykłady z tego poziomu i dopiero może 
przejść na następny.

• Zad. 2 s. 91 z podręcznika – zadanie z kluczem – jeśli 
uczeń poprawnie rozwiąże trzy przykłady z jednego 
poziomu, może przejść na następny poziom. 

• Zad. 7 i 9 s. 92 z podręcznika – uczniowie wykonują 
zadania na tablicy i w zeszytach.

• Zad. 5 i 6 s. 35 w zeszycie ćwiczeń (zad. 15 i 16 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.5) – uczniowie 
rozwiązują zadania samodzielnie, a następnie po-
równują swoje rozwiązania w parach.

Faza podsumowująca (5 min)
• Zabawa Milczące ułamki
 Dzięki zabawie uczniowie ćwiczą znajdowanie rów-

nych ułamków. Nauczyciel objaśnia jej zasady:
 – Każdy uczeń losuje po jednym kartoniku z zapi-
sanym ułamkiem.

 – Uczniowie mają za zadanie w milczeniu podzielić 
się na cztery grupy, tak aby w każdej z nich zna-
lazły się wyłącznie osoby trzymające kartoniki 
z równymi ułamkami, np.:

I grupa: 0,5; (0,50; 12 ; 714; 
19
38)

II grupa: 0,3; ( 310; 
15
50; 

6
20; 

12
40)

III grupa: 0,25; (0,250; 14 ; 520; 
7
28)

IV grupa: 0,125; ( 18 ; 216; 
3
24; 

5
40)

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–IV Czy już umiem? s. 93 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 93 z podręcznika.

Temat w podręczniku: 6. Dodawanie liczb dodatnich

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• sprawnie oblicza w pamięci proste sumy liczb natu-

ralnych, ułamków dziesiętnych i ułamków zwykłych
• szacuje wyniki dodawania liczb naturalnych i ułam-

ków dziesiętnych
• dodaje pisemnie liczby naturalne i ułamki dziesiętne
• zapisuje i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne
• dodaje ułamki zwykłe i liczby mieszane o różnych 

mianownikach
• dodaje ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne

• rozwiązuje zadania tekstowe wymagające dodawa-
nia ułamków zwykłych i dziesiętnych

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna

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

 Środki dydaktyczne
• czysta kartka papieru
• kartoniki z cyframi od 1 do 9
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 6

    2 x 45 min
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 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Dodawanie liczb dodatnich
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki II.5 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy doskonalić umiejętność dodawa-
nia liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych w pamięci 
i pisemnie oraz ułamków zwykłych i liczb mieszanych.

Faza realizacyjna
1. Konkurs Dodawanie w pamięci (5 min)
• Nauczyciel zapisuje na tablicy przykłady ze s. 95 

z podręcznika: 150 + 25; 2300 + 10 000; 2,3 + 0,2; 
0,8 + 0,6.
Uczniowie obliczają wyniki w pamięci, zapisują je 
na kartkach i wymieniają się nimi w parach. Wy-
brany uczeń odczytuje z podręcznika wyniki. Za 
poprawne rozwiązanie przykładu uczeń wpisuje 
sąsiadowi plus.
Nauczyciel zbiera kartki, na których wszystkie przy-
kłady są rozwiązane poprawnie, i nagradza odpo-
wiednich uczniów plusami.

2. Praca z podręcznikiem   (15 min)
• Uczniowie analizują przykład 1 ze s. 95 z podręcz-

nika, następnie odpowiadają na pytania: 
 – Jak zapisujemy liczby naturalne w dodawaniu 
pisemnym?

 – Jaką własność ma dodawanie?
 – Jak zapisujemy ułamki dziesiętne w dodawaniu 
pisemnym?

 – Jak można zapisać liczbę naturalną (np. 5) w po-
staci ułamka dziesiętnego?

• Zad. 1 s. 97 z podręcznika – zadanie z kluczem – jeśli 
uczeń poprawnie rozwiąże przykłady a) i b) z jednego 
poziomu, może przejść na następny. Jeśli nie – musi 
rozwiązać wszystkie przykłady z tego poziomu i do-
piero wtedy może przejść na następny. Nauczyciel 
sprawdza poprawność rozwiązań.

• Uczniowie analizują przykład 2 ze s. 96 z podręcznika, 
następnie odpowiadają na pytania: 

 – Co należy zrobić, aby dodać ułamki zwykłe o tym 
samym mianowniku?

 – Co należy zrobić, aby dodać ułamki o różnych 
mianownikach?

 – Jaką operację należy wykonać, gdy w dodawaniu 
występują ułamki zwykłe i dziesiętne?

• Zad. 2 s. 97 z podręcznika – zadanie z kluczem. 

3. Ćwiczenia w doskonaleniu sprawności rachunkowej 
 (15 min)

• Zad. 9 s. 99 z podręcznika – nauczyciel przypomina, 
że przy rozwiązywaniu równań można pomóc sobie 
grafem, np.:

 x – 3 = 5  x                   5

 Chętni uczniowie rozwiązują zadanie na tablicy, po-
zostali w zeszytach.

• Zad. 3, 6, 8 i 9 s. 39–40 ze zbioru zadań – praca 
samodzielna.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 98 z multibooka – chętni 

uczniowie podają wyniki wybranych przez siebie 
przykładów.

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

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–6 s. 36–37 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–4, 7 i 8 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.6).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Dodawanie liczb dodatnich – roz-
wiązywanie zadań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji przypomnimy sobie szacowanie liczb. Bę-
dziemy też rozwiązywać zadania wymagające dadawa-
nia liczb naturalnych, ułamków zwykłych i ułamków 
dzesiętnych.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji 

(10 min)
• Gra dydaktyczna Wspólne mianowniki ze s. 94 

z podręcznika – znajdowanie wspólnego mianow-
nika ułamków.

• Zad. 5 s. 39 ze zbioru zadań – praca samodzielna.

2. Rozwiązywanie zadań   (25 min)
• Zad. 6 s. 98 z podręcznika – uczniowie ćwiczą szaco-

wanie wyników działań. Wybrany uczeń uzasadnia, 
dlaczego dane działanie ma według niego największy 
wynik.

• Zad. 7 s. 98 z podręcznika – nauczyciel prosi uczniów 
o podanie najmniejszej i największej sumy, a następ-
nie o uporządkowanie pozostałych.

• Zad. 8 s. 98 z podręcznika – uczniowie wspólnie roz-
wiązują zadanie na tablicy.

• Zad. 10 i 11 s. 99 z podręcznika – uczniowie roz-
wiązują zadania samodzielnie, a następnie chętni 
zapisują swoje rozwiązania na tablicy.

• Zad. 15 i 16 s. 41 ze zbioru zadań – uczniowie wspól-
nie omawiają rozwiązanie, a chętny uczeń przedsta-
wia rozwiązanie na tablicy.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–IV Czy już umiem? s. 100 z podręcznika.
Zad. 7 i 8 s. 38 w zeszycie ćwiczeń (zad. 5, 9–11 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej II.6). 
Dla chętnych: zad. 18 s. 41 ze zbioru zadań.– 3

+ 3
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Temat w podręczniku: 7. Odejmowanie liczb dodatnich

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• sprawnie oblicza w pamięci proste różnice liczb natu-

ralnych, ułamków dziesiętnych i ułamków zwykłych
• odejmuje w pamięci liczby naturalne i ułamki dzie-

siętne
• odejmuje pisemnie liczby naturalne i ułamki dzie-

siętne
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem odej-

mowania
• dostrzega praktyczne zastosowanie matematyki 

w życiu codziennym
• doskonali współpracę i porozumiewanie się w grupie

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

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

 Środki dydaktyczne
• kartoniki z cyframi od 1 do 9
• plansze z okienkami na ułamki
• kwadrat magiczny

 Uwagi
Na poprzedniej lekcji należy poprosić uczniów o przy-
gotowanie czterech plansz opisanych w zad. 4 na s. 105 
w podręczniku.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Odejmowanie liczb naturalnych 
i ułamków dziesiętnych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji przypomnimy sobie, jak się odejmuje liczby 
naturalne i ułamki dziesiętne. Będziemy wykorzystywać 
tę umiejętność w sytuacjach praktycznych.

Faza realizacyjna
1.  Burza mózgów na temat odejmowania liczb natural-

nych i ułamków dziesiętnych  (3 min)
• Uczniowie przypominają sobie w parach zasady odej-

mowania liczb naturalnych wielocyfrowych (odejmu-
jemy jedności od jedności, dziesiątki od dziesiątek 
itd.).

• Chętni uczniowie podają przykłady odejmowania, 
a wskazani przez nich koledzy lub koleżanki – wyni-
ki. Nauczyciel zwraca uwagę, aby wśród przykładów 
pojawiało się także odejmowanie liczby dwucyfrowej 
od trzycyfrowej.

2. Odejmowanie w pamięci ułamków dziesiętnych   
 (8 min)

• Zad. 4 s. 105 – uczniowie poprzez grę dydaktyczną 
ćwiczą odejmowanie ułamków dziesiętnych.

3.  Odejmowanie pisemne liczb naturalnych i ułamków 
dziesiętnych     (15 min)

• Nauczyciel zapisuje na tablicy przykłady: 
7352 – 936; 13,7 – 4,25.
Chętni uczniowie wykonują działania pisemnie. Na-
uczyciel zwraca uwagę na „pożyczanie” z poprzed-
niego rzędu jednej dziesiątki oraz na poprawny zapis 
liczb (zwłaszcza podpisywanie ułamków dziesiętnych 
zgodnie z zasadą „przecinek pod przecinkiem” i do-
pisywanie potrzebnych zer).

• Zad. 1 s. 104 z podręcznika – zadanie z kluczem – na-
leży rozwiązać poprawnie przykłady a) i b), aby przejść 
na następny poziom. Nauczyciel sprawdza zwłaszcza 
rozwiązania przykładów z poziomów D i E, zwraca 
uwagę na poprawne dopisywanie zer w odjemnej.

4. Kwadrat magiczny    (9 min)
• Nauczyciel rozdaje uczniom przygotowane wcześniej 

kartki z kwadratem magicznym. Chętna osoba przy-
pomina, co to znaczy, że kwadrat jest magiczny. 

0,6

1,05 0,75

0,9

0,3 1,35 0,6

1,05 0,75 0,45

0,9 0,15 1,2

                            Rozwiązanie:

• Uczniowie zapisują w  zeszycie kolejne działania, 
które wykonują. Wybrany uczeń rysuje kwadrat 
na tablicy i wypełnia okienka w kolejności, w jakiej 
obliczał poszczególne liczby. Rozwiązanie prezentuje 
także uczeń, który wypełniał pola w innej kolejności.

Faza podsumowująca (5 min)
• Zad. 3 a) i b) s. 105 z podręcznika – kolejni uczniowie 

odczytują wyniki.
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 

najaktywniejszych uczniów plusami.

    2 x 45 min
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• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–5 i 7 s. 39–40 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–8  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.7).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Odejmowanie ułamków zwykłych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność odejmowania 
ułamków zwykłych.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek    (5 min)
• Nauczyciel omawia grę dydaktyczną Ile brakuje? ze 

s. 101 z podręcznika. Uczniowie rozgrywają grę w pa-
rach – ćwiczą dopełnianie liczby mieszanej do naj-
bliższej liczby całkowitej.

2. Odejmowanie ułamków zwykłych (17 min)
• Nauczyciel omawia sposób odejmowania ułamków 

o różnych mianownikach. 
 Podaje przykłady, w których wspólnym mianowni-

kiem jest:

 – mianownik jednego z ułamków: 8 4
5  – 3 3

10,

 – iloczyn mianowników: 4 1
2  – 2 2

5 ,

 – najmniejsza wspólna wielokrotność obu mianow-
ników: 3 5

6  – 34 .
• Nauczyciel przypomina sposób odejmowania ułam-

ków zwykłych w sytuacji, gdy część ułamkowa od-
jemnej jest mniejsza od części ułamkowej odjemnika. 
Uczniowie mogą wybrać najwygodniejszy dla siebie 
sposób: 

 – zamianę na ułamek jednej całości w odjemnej,
 –„odejmowanie po kawałku”, 
 – odejmowanie przez dodawanie, czyli sprawdza-
nie, ile trzeba dodać do odjemnika, aby otrzymać 
odjemną. 

• Uczniowie analizują przykład 2 na s. 103 w pod-
ręczniku.

• Trzej uczniowie obliczają na tablicy różnicę 7 3
7  – 1 5

7 , 
każdy innym sposobem.

• Zad. 2 s. 104 z podręcznika – zadanie z kluczem – 
należy rozwiązać poprawnie przykłady a) i b), aby 
przejść na następny poziom. Nauczyciel sprawdza 
zwłaszcza rozwiązania przykładów z poziomów C i D, 
zwraca uwagę na poprawne sprowadzanie do wspól-
nego mianownika.

3. Rozwiązywanie zadań z  zastosowaniem działań 
na ułamkach     (13 min)

• Zad. 6 d)–f) s. 105 z podręcznika – nauczyciel zapisuje 
na tablicy równanie, a uczniowie zastanawiają się 
wspólnie, jak obliczyć niewiadomą. Chętny uczeń 
rozwiązuje równanie na tablicy.

• Zad. 10 s. 106 z podręcznika – uczniowie samodziel-
nie czytają treść zadania, a następnie wspólnie ją 
analizują i zapisują rozwiązanie w zeszytach.

• Zad. 11 s. 106 z multibooka – uczniowie rozwiązują 
zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 105 z multibooka – chętni 

uczniowie podają wyniki.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 6 i 8 s. 40–41 w zeszycie ćwiczeń (zad. 9–12 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.7).

Temat w podręczniku: 8. Dodawanie i odejmowanie

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

��  Cele szczegółowe 
Uczeń:
•  dodaje i odejmuje w pamięci dodatnie i ujemne ułamki
•  rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem doda-

wania i odejmowania dodatnich i ujemnych ułamków
•  dostrzega praktyczne zastosowanie matematyki 

w życiu codziennym

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

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

�� Środki dydaktyczne
•  zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 6

��  Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca  (5 min)
Temat lekcji: Dodawanie i odejmowanie ułamków 
zwykłych i dziesiętnych
•  Czynności organizacyjno-porządkowe. 
•  Sprawdzenie pracy domowej. 
•  Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu. 

    2 x 45 min
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Faza realizacyjna 
1.  Na dobry początek (3 min)
•  Uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenie Chiński 

traktat ze s. 108 z podręcznika. Jeden z uczniów od-
czytuje otrzymane hasło – tytuł chińskiego traktatu 
z II w. p.n.e.

2.  Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych i dzie-
siętnych (18 min)

•  Nauczyciel omawia dodawanie ułamków na osi licz-
bowej, uczniowie analizują rysunki osi z zaznaczo-
nymi działaniami w podręczniku na s. 109.

•  Nauczyciel omawia dodawanie ułamków za pomocą 
plusów i minusów, uczniowie analizują ilustrację 
działań w podręczniku na s. 109.

•  Czterej chętni uczniowie rozwiązują na tablicy wy-
braną przez siebie metodą przykłady dodawania 
ułamków ze s. 110 w podręczniku (Przykład 1). Po-
zostali uczniowie porównują wynik z obliczonym 
w podręczniku.

•  Nauczyciel wspólnie z uczniami analizuje przykłady 
opisane w podręczniku na s. 110–111. Zwraca uwagę 
uczniów na konieczność ustalenia znaku wyniku 
przed wykonaniem obliczeń.

3.  Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu ułamków  
 (12 min)

•  Zad. 1 s. 113 z podręcznika – zadanie z kluczem – jeśli 
uczeń poprawnie rozwiąże cztery kolejne przykłady 
z jednego poziomu, może przejść na następny. Jeśli 
nie – musi rozwiązać wszystkie przykłady z tego po-
ziomu. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów. Ucznio-
wie, którzy rozwiążą szybciej zadanie z kluczem niż 
pozostali, rozwiązują zad. 2 s. 114 z podręcznika. 

Faza podsumowująca   (7 min)
•  Uczniowie określają znak wyniku działania, gdy:

 – od liczby dodatniej odejmiemy liczbę ujemną,
 – dodamy dwie liczby o różnych znakach, przy czym 
wartość bezwzględna liczby ujemnej jest większa 
od wartości bezwzględnej liczby dodatniej,

 – od liczby ujemnej odejmiemy liczbę dodatnią.
•  Ocena pracy uczniów na lekcji.
•  Zadanie pracy domowej.
Zad. I i II Czy już umiem? s. 116 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 116 z podręcznika.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca  (5 min)
Temat lekcji: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmo-
waniu ułamków
•  Czynności organizacyjno-porządkowe.
•  Sprawdzenie pracy domowej. 
•  Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1.  Na rozgrzewkę – obliczamy w pamięci (4 min)
•  Nauczyciel podaje przykłady na dodawanie i odejmo-

wanie liczb, a uczniowie obliczają w pamięci i podają 
wyniki:
134 – 163 (–7,6) + (–5,52) 2,4 – (–20)
5 1
3  + (–1 2

3 ) (–2,4) – (–2 1
2 ) (–740) – 123 

2.  Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu ułamków  
 (28 min) 

•  Zad. 3–6 s. 43–44 w zeszycie ćwiczeń (zad. 3, 5–7 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.8) – ucznio-
wie samodzielnie rozwiązują zadania, nauczyciel 
nadzoruje ich pracę, a w razie potrzeby pomaga.

•  Zad. 5 i 7 s. 114–115 z podręcznika – wybrani ucznio-
wie rozwiązują zadania na tablicy, a pozostali w ze-
szytach. 

•  Zad. 6 s. 114 z podręcznika – obliczenia do tego za-
dania uczniowie wykonują w pamięci.

•  Zad. 7 s. 45 w zeszycie ćwiczeń (zad. 8 w karcie pracy 
Radzę sobie coraz lepiej II.8) – uczniowie w parach 
konsultują swoje rozwiązania, a nauczyciel sprawdza 
pracę uczniów korzystających z kart pracy Radzę 
sobie coraz lepiej.

 

Faza podsumowująca   (8 min)
•  Uczniowie wybierają dwa zadania spośród zadań 

9–18 s. 46 ze zbioru zadań i rozwiązują je na kart-
kach. Nauczyciel zbiera kartki z rozwiązaniami za-
dań do oceny.

•  Zadanie pracy domowej tylko dla chętnych uczniów.
Zad. 22 i 25 s. 47 ze zbioru zadań.


