
MATEMATYKA – KLASA 6 B- ZESTAW 8

Witajcie po krótkiej przerwie świątecznej. 
Niestety jeszcze nie możemy spotkać się w szkole na zajęciach.

Zapraszam więc na kolejne zajęcia zdalne.

Przygotujcie do zajęć:
- zeszyt i długopis (pamiętajcie, aby

zapisywać temat i wskazane przeze mnie
zadania w zeszycie),

- zrelaksowany umysł i ciało.

L- 11, 12 
(środa 15.04, czwartek 16.04)

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych- rozwiązywanie
zadań różnych

Cele lekcji:
-dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.

Potraficie już dodawać i odejmować liczby całkowite. Teraz wykorzystacie
te wiedzę do trochę trudniejszych obliczeń. Zobaczcie poniższe trzy 
przykłady:
Przykład 1.



Przykład 2.
-33 – 45 +51= (zamieniamy odejmowanie na dodawanie)
= - 33 + (-45) + 51= (dodajemy dwie liczby ujemne do siebie)
= -78 +51 = - 27

Przykład 3.
-16 + 24 – 8 – 9 +13= (zastępuje odejmowanie dodawaniem)
=-16 + 24 + (-8) + (-9) +13= (dodawanie jest przemienne i łączne, więc 
najpierw sobie dodam liczby dodatnie i ujemne do siebie: -16 + (-8) + 
(-9)=- 33 oraz 24 + 13 = 37)
= 37 + (-33)= 4

Zapiszcie w zeszycie (wszyscy):
1. Temat dzisiejszej lekcji.
2. Rozwiąż w zeszycie cztery poniższe przykłady:
-100 - (-53) +14=             -15 - (-8) -13 +27 =
20 – 22 + (-5) -9=             33 + (- 19) -6 +30=

Proszę o przesłanie zdjęć rozwiązanych powyżej zadań tylko uczniów:
Cypriana, Weronikę, Nataszę, Wojtka, Kacpra i Olę;

do poniedziałku 20.04 do godz. 12:00 na maila
agnieszkawitkowska@pspzawada.edu.pl

KONIEC ZAJĘĆ 
PRZERWA !!!

ZAPRASZAM NA ĆWICZENIA:



L- 13
(piątek 17.04)

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych- kartkówka

Celem dzisiejszych zajęć jest sprawdzenie opanowania przez Was 
dodawania i odejmowania liczb całkowitych.

Na Eduelo znajduje się test składający się z 12 zadań. 
Proszę go rozwiązać do PONIEDZIAŁKU 20.04 do godz.20:00. 

Za test będzie wystawiona ocena za kartkówkę wagi 2.

L- 14
(poniedziałek 20.04)

Temat: Mnożenie liczb całkowitych.

Cele lekcji: 
- mnożenie liczb całkowitych,
- określanie znaku iloczynu,
- obliczanie w pamięci prostych iloczynów, znajomość tabliczki mnożenia.

     Mnożenie liczb całkowitych jest bardzo łatwe, ponieważ mnożymy 
dane liczby w pamięci lub pisemnie (jeśli są to trudniejsze przykłady) i 
tylko w wyniku musimy wstawić odpowiedni znak („-” lub jeśli znak „+” 
to nic nie wpisujemy).
Do określania znaku iloczynu posłuży nam poniższe tabelki:

Przykład1:
8  7 = 56 (liczba 
dodatnia)
-2  (- 5) = 10 (liczba 
dodatnia)

Przykład 2:
9  (-3) = -27
- 5  9 = -45



Zobaczcie  kilka przykładów klikając poniższy link (do 4:20 minuty 
lub cały film jeśli chcecie zobaczyć wszystkie przykłady):

https://www.youtube.com/watch?v=3YsFcRfTTlk 

Z powyższego filmu dowiedzieliście się jak obliczać iloczyn liczb
całkowitych:

Zapiszcie w zeszytach (wszyscy!):
1. Temat dzisiejszej lekcji.
2. Rozwiązania poniższych iloczynów:

7



Proszę o przesłanie zdjęć rozwiązanych powyżej zadań tylko uczniów:
Macieja, Filipa, Kornelię i Amelkę;

do poniedziałku 20.04 do godz. 20:00 na maila
agnieszkawitkowska@pspzawada.edu.pl

Dziękuję za uwagę

Pozdrawiam
Agnieszka Witkowska


