
Poniedziałek, 30.03.2020r. 

Temat: Dodawanie liczb. 

Cel dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych. 

 

1. Dzisiejszą lekcję rozpoczynamy od obejrzenia filmu: 

https://youtu.be/TCZUgM6WS64 

Kiedy chcemy wykonać dodawanie liczb całkowitych musimy zwrócić uwagę na znaki liczb tzn. 
jakie mamy liczby, dodatnie czy ujemne? 

 
Dla ułatwienia liczby dodatnie możemy traktować jak coś "co posiadamy", a liczby ujemne jak 
"dług", który musimy oddać. 
 

DODAWANIE LICZB DODATNICH 

Przykłady  
1. Masz 4 zł  i od mamy dostałeś 9 zł, to ile razem masz pieniędzy. 
2. Masz 23 zł i od taty dostałeś 16 zł, to ile razem masz pieniędzy. 

 

 

 

 

 

 
DODAWANIE LICZB UJEMNYCH 

 Przykład 

1. Pożyczyłeś od mamy 4 zł i od taty 7 zł, to ile w sumie musisz oddać pieniędzy, czyli ile masz 
długu?  

 

 

 

 

 

 

DODAWANIE LICZB O RÓŻNYCH ZNAKACH 

Kiedy dodajemy liczby o różnych znakach, to patrzymy na to, która liczba jest większa: 
dodatnia (czyli to co posiadamy) czy ujemna (czyli to co musimy oddać). 
 

Przykłady  
1. Pożyczyłeś od kolegi 3 zł, a od babci dostałeś 7 zł. Ile pieniędzy Ci zostanie?  

 
Masz więcej pieniędzy niż długu, czyli zostanie ci 4 zł. 

 
2. Musisz oddać koledze 10 zł, a masz tylko 8 zł w skarbonce. Ile pieniędzy Ci zostanie? 

http://4.bp.blogspot.com/-wvU12EqdisY/U1gE2nHKyvI/AAAAAAAABFw/fYwLqF3EVJ0/s1600/dodawanie+c.png
http://3.bp.blogspot.com/-zKQ3glhyXbw/U1gJeBoXrlI/AAAAAAAABF8/-q37aOeLrGI/s1600/dod+c1.png
https://youtu.be/TCZUgM6WS64
http://4.bp.blogspot.com/-bw-I8BKB_FA/U1gXYFkgSiI/AAAAAAAABGY/QOWZfhYYld0/s1600/d1.png


 
Masz więcej długu niż pieniędzy w skarbonce, czyli zostanie Ci jeszcze 2 zł długu. 

 

Robimy  rysunek do zeszytu i przepisujemy powyższe przykłady: 

 

 

Zadania (Alan Szparaga, Maja Piernikowska robią tylko te): 

 

Zadanie 2 do wykonania: Zeszyt ćwiczeń Ćw. 1/80 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-WAuXVOpPLGc/U1ggpr886GI/AAAAAAAABGo/evXU52bI8uE/s1600/d2.png


Wtorek, 31.03.2020r. 

Temat: Dodawanie liczb. 

Cel dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach wymiernych. 

Notatka do zeszytu: 

 

Zadania do samodzielnego wykonania:  

Zeszyt ćwiczeń:  Ćw. 3, 5, 6 str. 80  (dla chętnych ćwiczenie 4/78)  

Alan Szparaga i Maja Piernikowska robią: Zeszyt ćwiczeń Ćw. 1/80 

 

Środa, 01.04.2020r. 

Temat: Odejmowanie liczb. 

Cel dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach wymiernych. 

 

2. Dzisiejszą lekcję rozpoczynamy od obejrzenia filmu: 

https://youtu.be/zKhHpYXDbUA 

Robimy  notatkę  do zeszytu i przepisujemy poniższe przykłady: 

Każde odejmowanie liczb całkowitych możemy zastąpić dodawaniem, tzn.  

zamiast odejmować liczbę możemy dodać liczbę do niej przeciwną. 

 

Przykłady 

Zad. 1  

Masz 7zł w skarbonce. Oddałeś już koledze 5zł. Ile miałeś wszystkich pieniędzy? 

https://youtu.be/zKhHpYXDbUA


  

Jeśli miałeś 5 zł długu, a zostało Ci 7 zł, to na początku musiałeś mieć 12 zł. Kiedy od 12 zł odejmiesz 5 zł 

długu to zostanie Ci 7 zł.   

Zad. 2 

Masz 5 zł i musisz mamie oddać 7 zł. Ile zostanie Ci pieniędzy? Czy spłacisz cały dług? 

  

Masz więcej długu niż pieniędzy, czyli nie spłacisz całego długu.  

Inne przykłady                                  odejmujemy 7 czyli dodajemy -7 

 

 

odejmujemy -7 czyli dodajemy 7  

 

 

 

Zadania do wykonania:  

Zeszyt ćwiczeń Ćw.11 pkt. a, b/82,13 pkt. a,15 pkt. a, b /83  (Alan Szparaga i Maja Piernikowska) 

                                      Zeszyt ćwiczeń Ćw.11/82,13,15/83 (pozostali) 

 

Czwartek, 02.04.2020r. 

Temat: Odejmowanie liczb. 

Cel dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach wymiernych. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-36-vhoxXUL4/U1vYD6p1YTI/AAAAAAAABHo/K1UzSd2JTF4/s1600/odj+4.png
http://2.bp.blogspot.com/-6cuwt-_o_t0/U1vYDCemSGI/AAAAAAAABHY/TS7KGhCfReQ/s1600/odj+2.png
http://2.bp.blogspot.com/-8pTCV8kzDCQ/U1vYDCiRRtI/AAAAAAAABHU/e8RVptzu20c/s1600/odj+1.png
http://1.bp.blogspot.com/-nGjms9VRSXc/U1vYDDNe-aI/AAAAAAAABHs/Virc6w-gjnY/s1600/odj+3.png
http://2.bp.blogspot.com/-8pTCV8kzDCQ/U1vYDCiRRtI/AAAAAAAABHU/e8RVptzu20c/s1600/odj+1.png
http://1.bp.blogspot.com/-nGjms9VRSXc/U1vYDDNe-aI/AAAAAAAABHs/Virc6w-gjnY/s1600/odj+3.png


Zadania do wykonania: 

 

 

 


