
Matematyka – klasa 6b- zestaw 6

Witajcie szóstoklasiści na naszych zajęciach zdalnych.
Dziękuję za wszystkie wykonane zadania z poprzedniego zestawu,

każdemu odsyłam informację zwrotną o ilości plusów czy o
wystawionej ocenie. 

Muszę jeszcze dopisać ważną uwagę dotyczącą zadań
domowych:

Pisałam już, że za sześć plusów jest 6, ale nie poinformowałam
Was, że za brak zadania domowego z zajęć obowiązkowych

wstawiam „-”, a trzy minusy to 1.

Potrzebujecie do zajęć:

-zeszytu (aby wpisać tam 
temat lekcji i obliczać 
zadania), 
-długopisu (aby mieć czym 
pisać),
-dobrego nastawienia.

L- 6
(czwartek 02.04)

Temat: Co już wiemy o liczbach całkowitych?

   Celem lekcji jest powtórzenie dotychczas poznanych 
wiadomości o liczbach całkowitych. Wiecie po czym poznać, że 
liczba jest ujemna, gdzie na osi znajdują się liczby ujemne, co to 
są liczby przeciwne, jak oblicza się wartość bezwzględną liczb 
oraz jak porównuje się liczby całkowite.
 
  Sprawdzicie swoja wiedzę w poniższych zadaniach ze strony 
Learning Apps:



Uporządkuj liczby na osi liczbowej
https://learningapps.org/10257433 

Dopasuj do liczby jej wartość bezwzględną
https://learningapps.org/10257626 

Porównywanie liczb całkowitych- wyścigi konne
https://learningapps.org/10258147 

Nie musicie wysyłać rozwiązanych zadań,wystarczy, że rzetelnie 
rozwiążecie powyższe zadania, aby utrwalić poznane wiadomości o 
liczbach całkowitych.

PRZERWA!!! Koniec ZAJĘĆ!!!

L- 7
(piątek 03.04)

Temat: Dodawanie liczb całkowitych.

Cele lekcji: 
-poznanie metody dodawania liczb całkowitych (dodawanie 
dwóch liczb ujemnych, dodawanie liczby ujemnej i dodatniej),
-poznanie sumy liczb przeciwnych.



Jak obliczyć: -7+5 ?
Dodawać liczby całkowite jest bardzo prosto. Wystarczy, że 
będziemy liczbę ujemna traktować jako dług. 
Spróbujcie odpowiedzieć na moje pytanie postawione w ten 
sposób:
Miałeś 7 zł długu, dostałeś 5 zł od rodziców. Oddajesz dług i ile 
pieniędzy Ci zostaje? Pozostaną Ci jeszcze 2 zł długu, czyli -2, 
zatem -7+5=-2.

Oblicz -3+(-18)   (liczbę -18 zapisujemy w nawiasie, aby było 
widać, że dodajemy liczbę ujemną, bez nawiasu mielibyśmy zapis 
-3 + -18...mało czytelne)
Masz 3 zł długu i pożyczasz jeszcze 18 zł. Ile pieniędzy masz? 
Masz niestety 21 zł długu, czyli -21. Zatem -3+(18)= -21.

Oblicz -8+14
Masz 8 zł długo i 14 zł w kieszeni. Oddasz dług i ile zł Ci 
zostanie? Zostanie Ci 6 zł,czyli – 8+14=6

Oblicz -19+19
Masz 19 zł długu i w kieszeni swoje 19 zł. Oddajesz dług i nie 
zostają Ci żadne pieniądze, czyli -19+19=0

Oblicz 6 +(-6)
Masz 6 zł w kieszeni (lub portfelu),ale masz też 6 zł długu. 
Oddasz dług i znowu nic Ci nie zostanie. Zatem 6 +(-6)=0.

Zauważcie, że 19 i -19 oraz 6 i -6 to liczby przeciwne. Można więc
powiedzieć, że SUMA LICZB PRZECIWNYCH WYNOSI 
ZAWSZE 0.

Możesz obejrzeć również dodawanie liczb całkowitych z 
wykorzystaniem termometru (od 5:38 do 8:45 minuty)
https://www.youtube.com/watch?v=TCZUgM6WS64 

  Na zakończenie rozwiąż zadanie z Learning Apps, zagraj w 
MILIONERÓW:
https://learningapps.org/10264419 



WYSTARCZY NA DZISIAJ TYCH WIADOMOŚĆ.

PRZERWA  NA ĆWICZENIA LUB TANIEC!!!

DO JUTRA !!!

L- 8
(poniedziałek 06.04)

Temat: Dodawanie liczb całkowitych- ćwiczenia.

Cele lekcji: 
-stosowanie metody dodawania liczb całkowitych (dodawanie 
dwóch liczb ujemnych, dodawanie liczby ujemnej i dodatniej, 
suma liczb przeciwnych).

Zapisz w zeszycie temat lekcji i następujące informacje, które 
poznałeś na L-7:

Suma liczb przeciwnych wynosi 0.
Przykłady:
-9+9=0      17+ ( -17)=0      -23+23=0    -13 +13=0

Suma dwóch liczb ujemnych jest zawsze liczbą ujemną.
Przykłady:
-1 + ( -6)= - 7        -5 + (-6)=-11      -4 + (-16)=-20



Suma liczby ujemnej i dodatniej jest liczbą dodatnią lub ujemną 
(zależy od tego, czy nasz dług jest większy, czy nasze pieniądze w 
kieszeni czy portfelu)
Przykłady:
-10+7=-3   ale  -10+11=1 ,   -8+7=-1  ale  -8+20=12

Rozwiąż samodzielnie:

        Proszę o przesłanie zadania domowego tylko uczniów z 
numerami w dzienniku: 3, 7, 12, 15 i 19 (za każdym razem będę 
prosiła innych uczniów, ponieważ bardzo dużo czasu zajęło mi 
sprawdzanie poprzednich zadań domowych; nie martwcie się- 
każdy będzie miał szanse na wysłanie swojego zadania).
Mój adres AgaaWit007@gmail.com. Na zadania czekam (ale tylko od 
wskazanych osób!!!) do 06.04 do godz.20:00. Za zadanie możecie 
otrzymać ++.

Dziękuję za uwagę. Wstańcie od komputera.

Pozdrawiam- Agnieszka Witkowska


