
Matematyka – klasa 6b- zestaw 7

Witajcie szóstoklasiści na naszych zajęciach zdalnych.

Dziękuję za wszystkie wykonane zadania i przesłane zdjęcia z
poprzedniego zestawu, każdemu odsyłam informację zwrotną o

ilości plusów czy o wystawionej ocenie. 

Na zajęcia przygotujcie:

-zeszyt (aby wpisać tam temat lekcji i 
obliczać zadania), 
-długopis  (aby mieć czym pisać),
- pozytywne nastawienie.

L- 9
(wtorek 07.04)

Temat: Odejmowanie liczb całkowitych- wprowadzenie.

Cele lekcji:
- rozumienie zasady zastępowania odejmowania liczby ujemnej 
dodawaniem,
-odejmowanie liczb całkowitych,
-stosowanie poznanej wiedzy o liczbach całkowitych.

    Rozwiązując zadania z odejmowaniem liczb całkowitych 
możemy spotkać się z dwoma rodzajami zadań:

I rodzaj zadań. Przykłady:



Dwa minusy obok siebie dają plus i wykonujemy dodawanie liczb 
całkowitych.

II rodzaj zadań. Przykłady:

Przed liczbę ujemna wstawiamy znak + i otrzymujemy dodawanie 
liczb całkowitych.

Zapiszcie w zeszytach:
1. Temat dzisiejszych zajęć.
2. Poniższe przykłady (niektóre z nich rozwiąż samodzielnie):

-8 - (-1)= -8 + 1= -7
-6 - (-10) = -6 + 10 = 4
-10 - (-2) =…………..
-2 -( -5) = ……………
9 - (- 6) = 9 +6=15
12 - (-1) = 12 +1 = 13
19 - (-5) = ……………
8 - (-7) = ……………..

-6 – 4= -6 + (- 4) =-10
-2 – 7 = …………..
15 – 19= 15 + (-19)= -4
6 – 20 = …………...



Uwaga: nie wysyłacie zdjęć zadań. Dopiero po świętach 
powtórzymy dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych i 
rozwiążecie kartkówkę.

KONIEC NA DZISIAJ!

PRZERWA  !!!

L- 10
(środa 08.04)

Temat: Odejmowanie liczb całkowitych- ćwiczenia.

Cele lekcji:
- rozumienie zasady zastępowania odejmowania liczby ujemnej 
dodawaniem,
-odejmowanie liczb całkowitych,
-stosowanie poznanej wiedzy o liczbach całkowitych.

   Powtórzymy jeszcze raz wczorajszą lekcję:
Przypominam, że odejmowanie liczb całkowitych zamieniamy na 
dodawanie liczb całkowitych:



Przejdźmy do zadań online:

Rozwiążcie po 10 przykładów z dodawania i odejmowania liczb 
całkowitych (od razu zobaczycie - czy wpisaliście poprawny czy 
błędny wynik) ze strony:
- szaloneliczby.pl
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-i-odejmowanie-liczb-ujemnych/ 

-matzoo.pl 
https://www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-i-odejmowanie-liczb-calkowitych_26_218 

KONIEC ZAJĘĆ !

ŻYCZĘ WAM WSZYSTKIM
 WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
ODPOCZYWAJCIE OD KOMPUTERÓW

Agnieszka Witkowska


