
MATEMATYKA  KLASA  5A: 

(WTOREK – 02.06.2020r.) 

Temat: Dodawanie liczb całkowitych – część 1. 

1. Uczniowie przechodzą na stronę darmowych wideolekcji:  https://pistacja.tv/ 

Następnie postępują według podanych kroków: Zakładka Dla ucznia / Wyszukaj 

temat dla swojej klasy / Szkoła Podstawowa kl. IV-VI i wpisują temat do 

wyszukania „Dodawanie liczb całkowitych”. Wystarczy uruchomić i z uwagą 

obejrzeć przygotowaną wideolekcję z dzisiejszego tematu. 

2. Uczniowie analizują dodatkowo przykłady w podręczniku 1 i 2 str. 213 oraz 

przykład 3 ( sposób I ) str. 214 – wyjaśniono tam dodawanie liczb całkowitych 

przy zastosowaniu osi liczbowej. 

3. Uczniowie zapisują w zeszycie podstawowe reguły i przykłady z dzisiejszego 

tematu: 

ZYSK   +   ZYSK   =    ZYSK 

100 zł    +    30 zł    =    130 zł 

DŁUG  +  DŁUG  =  DŁUG (długi się sumują) 

(- 100 zł)    +    (- 30 zł)    =   - 130 zł 

ZYSK   +   DŁUG  =  ZYSK  (gdyż większy jest zysk) 

100 zł    +    (- 30 zł)    =    70 zł 

DŁUG   +   ZYSK  =   DŁUG (gdyż większy jest dług) 

(- 100 zł)    +    30 zł    =   - 70 zł 

 

4. Bazując na uzyskanych umiejętnościach, uczniowie rozwiązują następujące 

zadania : 

• Podręcznik: zad. 2 str. 215 (rozwiązanie ma przebiegać tak jak w przykładzie 

3/214 sposób I ). 

• Ćwiczenia: zad. 2 str. 50, zad. 3, 6, 7 str. 51 oraz zad. 8 str. 52. 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 5 A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 
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(ŚRODA – 03.06.2020r.) 

Temat: Dodawanie liczb całkowitych – część 2. 

 Uczniowie doskonalą umiejętność dodawania liczb całkowitych, rozwiązując 

następujące zadania : 

• Podręcznik: zad. 3, 5, 8 str. 215. 

• Ćwiczenia: zad. 9 str. 52. 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 5 A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 

 

(CZWARTEK – 04.06.2020r.) 

Temat: Odejmowanie liczb całkowitych – część 1. 

1. Uczniowie przechodzą na stronę darmowych wideolekcji:  https://pistacja.tv/ 

Następnie postępują według podanych kroków: Zakładka Dla ucznia / Wyszukaj 

temat dla swojej klasy / Szkoła Podstawowa kl. IV-VI i wpisują temat do 

wyszukania „Odejmowanie liczb całkowitych”. Wystarczy uruchomić i z uwagą 

obejrzeć przygotowaną wideolekcję z dzisiejszego tematu. 

2. Uczniowie analizują dodatkowo w podręczniku przykład 1 str. 217 oraz przykład 3 

str. 219 - wyjaśniono tam odejmowanie liczb całkowitych przy zastosowaniu osi 

liczbowej. 

3. Uczniowie zapisują w zeszycie następujące przykłady obrazujące reguły 

odejmowania liczb całkowitych: 

𝟓 − (−𝟏𝟎) = 𝟓 + 𝟏𝟎 = 𝟏𝟓 

𝟓 − 𝟏𝟎 = 𝟓 + (−𝟏𝟎) = −𝟓 

−𝟓 − (−𝟏𝟎) = −𝟓 + 𝟏𝟎 = 𝟓 

−𝟓 − 𝟏𝟎 = −𝟓 + (−𝟏𝟎) = −𝟏𝟓 

 

WNIOSKI 

✓ Odejmowanie liczby możemy zastąpić dodawaniem liczby do niej 

przeciwnej. 

✓ Dwa znaki „minus” stojące obok siebie zastępujemy jednym znakiem 

„plus” i dopiero obliczamy :  −(−𝟏𝟎) = +𝟏𝟎. 
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4. Bazując na uzyskanych umiejętnościach, uczniowie rozwiązują następujące 

zadania z ćwiczeń: zad. 1 str. 52, zad. 2 i 4 str. 53, zad. 5 str. 54 oraz zad. 9 str. 55 

(do zad. 9 rachunki wykonujemy pamięciowo lub w zeszycie, według 

umiejętności). 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 5 A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 

 

(PIĄTEK – 05.06.2020r.) 

Temat: Odejmowanie liczb całkowitych – część 2. 

Uczniowie doskonalą umiejętność odejmowania liczb całkowitych, rozwiązując 

następujące zadania :  

Proszę pamiętać o regułach odejmowania, poznanych w ostatnim temacie ! 

• Ćwiczenia : zad. 10 str. 55 (wymagane rachunki w zeszycie, pamiętaj, że od 

wyższej temperatury odejmujemy niższą). 

• Podręcznik str. 220: zad. 6 (Pan Adam będzie miał dług), zad. 7 (od położenia 

wzniesienia odejmujemy położenie depresji), zad. 8 (dwa widoczne znaki przed 

liczbą zastępujemy jednym właściwym znakiem) oraz  zad. 9.   

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 5 A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 
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