
MATEMATYKA- KL 6B- ZESTAW 4

Witajcie drodzy uczniowie.

Niestety nadal musimy spotykać się na zajęciach zdalnych.
Pamiętajcie w trosce o swoje zdrowie o tym, aby nie

wychodzić z domu i myc ręce mydłem z wodą.
 Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i możecie rozpocząć lekcje.

Nim przejdziemy do nowych tematów dotyczących liczb ujemnych
przedstawie wynik  testu, który rozwiązywaliście w Eduelo:

• 14 uczniów rozwiązało obie części testu,
• 1 uczeń rozwiązał pierwszą część testu,

• 5 uczniów nie rozwiązało testu,
• średnia klasy to 65% poprawnie rozwiązanych zadań. 

Bardzo dziękuję również tym uczniom, którzy rozwiązywali quizy.

ZACZYNAMY  ZAJĘCIA  Z  NOWYMI  TEMATAMI!!!
ZAPRASZAM DO PRACY!!!



L-1
CZWARTEK 26.03

Temat: Liczby dodatnie i ujemne.

       Na tych zajęciach poznasz liczby ujemne, dowiesz się również co to 
są liczby całkowite.
  Zapraszam Was do obejrzenia 3 krótkich filmów „Liczby ujemne w życiu
codziennym” na stronie epodręcznika. Kliknijcie poniższy link:

https://epodreczniki.pl/a/liczby-ujemne-w-zyciu-codziennym/
DkQaKXddX 

           1. Film                                2. Film                               3. Film

   Zobaczyliście, że liczby całkowite pojawiają się w naszym życiu i 
tonie tylko na matematyce.

 Liczby ujemne pojawiają 
się również na mapie pogody



Po czym poznacie, że zapisana liczba jest ujemna?

Oczywiście po znaku „-”przed liczbą. 
Przykłady liczb ujemnych: -4, -12, -100, -5 itd.

Uwaga: 0 nie jest ani liczba dodatnią,ani ujemną.

Co to są liczby całkowite?
Liczby całkowite - to liczby naturalne (czyli te, które znacie od 
przedszkola,a może i wcześniej, czyli:1 2, 3, 4,5, 6, 7,8…..) oraz ich 
ujemne odpowiedniki, a także liczba zero:

...−6,−5,−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, …
(nie ma tutaj żadnego ułamka, ani zwykłego, ani dziesiętnego).

  Do samodzielnego rozwiązania mam dla Was 10 zadań testu
„Odczytywanie wskazań termometru” ze strony edu.pl. 

Wystarczy,że klikniecie poniższy link:
http://www.math.edu.pl/testy,sp,mierzenie-temperatury 

Koniec zajęć !!! Przerwa !!!



L-2
PIĄTEK 27.03

Temat: Liczby całkowite na osi liczbowej.
Liczby przeciwne.

Cele lekcji:
• wyróżnianie ze zbioru liczb- liczby całkowite, w tym liczby naturalne, i 

zaznaczanie jej na osi liczbowej;
• odczytywanie i zaznaczanie na osi liczbowej liczby całkowitej; 
• zapisywanie liczby przeciwnej do podanej liczby i wskazywanie pary liczb 

przeciwnych na osi liczbowej.

        Wiecie już co to są liczby ujemne, gdzie znajdują się na termometrze,a teraz 
zobaczycie, gdzie znajdują się one na osi liczbowej:

Obejrzyj jeszcze filmik omawiający liczby całkowite na osi liczbowej w bardzo 
prosty i ciekawy sposób:

https://www.youtube.com/watch?v=O1PoQzlZK80 

Usłyszeliście w filmiku wyrażenie”liczby przeciwne”? 
Tak, czas więc wyjaśnić co to są LICZBY PRZECIWNE:

Liczby przeciwne, to liczby które różnią się tylko znakiem np.: 
3 i -3, -12 i 12, -56 i 56, 80 i -80 itd. Liczbą przeciwną do 0 jest 0.

Zauważcie, że liczby przeciwne na osi liczbowej znajdują się w tej samej odległości 
od 0 (tylko po jego obu stronach)



       

Zadanie domowe na ocenę- rozwiąż do dnia 30.03 test zamieszczony
na Eduelo i noszący nazwę „Liczby całkowite. Liczby przeciwne”,

który składa się z 12 zadań. 
Otrzymasz za niego ocenę (zadanie domowe, waga 1).

Koniec zajęć.
Dziękuję za uwagę.

 
Możesz wstać od komputera i trochę poćwiczyć.



L- 3
PONIEDZIAŁEK 30.03

Temat: Wartość bezwzględna liczb.

Cele lekcji:
- zaznaczanie liczb całkowitych na osi liczbowej,
-liczenie odległości liczby całkowitej od 0 na osi liczbowej,
-poznanie pojęcia wartość bezwzględna,
-obliczanie wartości bezwzględnej liczb całkowitych.

Uwaga: Wartość bezwzględna jest zawsze liczbą dodatnią, bo jest to 
odległość. Np.: |-7|=7,  |-3|=3,  |10|=10,  |-15|=15,  |30|=30.

      Zapraszam na stronę epodręczniki do obejrzenia filmu 
„Wartość bezwzględna liczb”:

https://epodreczniki.pl/a/wartosc-bezwzgledna-liczby/D14r172Bn 

Zapisz i rozwiąż w zeszycie:
1. Oblicz wartość bezwzględną poniższych liczb:
|-6|=       |9|=      |-11|=     |16|=      |0|=      |-43|=         |-19|=          |28|=     

2. Zaznacz na osi liczbowej liczby: -2, -4, -1, 4, 7, 8 i oblicz wartość 
bezwzględną tych liczb.

Dobrnęliśmy do końca lekcji.
Dziękuję za uwagę .

Agnieszka Witkowska


