
MATEMATYKA KL. 6A  od 02.11. do 06.11.2020r.
Poniedziałek – wolne.

WTOREK
Temat : Odejmowanie liczb dodatnich. 

Na tej lekcji: 
– poćwiczysz proste odejmowanie liczb naturalnych, ułamków dziesiętnych i zwykłych w 

pamięci,
– bardziej skomplikowane odejmowanie możesz wykonać pisemnie, musisz tylko pamiętać o 

poprawnym podpisaniu liczb rzędami jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami,
setki pod setkami itd. W przypadku ułamków dziesiętnych przecinek pod przecinkiem, a 
jeśli są puste miejsca to uzupełnij zerem. Odejmowanie możesz sprawdzić za pomocą 
dodawania, 

– utrwalisz odejmowanie ułamków zwykłych. Ułamki o różnych mianownikach trzeba 
sprowadzić do wspólnego mianownika (najmniejsza wspólna wielokrotność) i obliczyć 
nowe liczniki, a następnie wykonać odejmowanie: całości od całości, licznik od licznika, a 
mianownik przepisać. Czasem pierwszy licznik jest mniejszy i ten drugi nie odejmie się od 
niego, więc trzeba pożyczyć od całości i zwiększyć w ten sposób pulę w liczniku lub 
odejmować po kawałku – patrz poziom B na str 103 w podręczniku – sposób 1, sposób 2. 
Na końcu działania trzeba ułamek zawsze zapisać w najprostszej postaci. 

Wykonaj zadania z podręcznika: 
Zad 1 poziomy A,B,C,D,E – przykłady a,b str. 104
Zad 2 poziomy A,B,C,D – przykłady a,b str.104-105. W poziomie D występuje ułamek zwykły i 
dziesiętny więc jeden z nich trzeba zamienić, tak by obydwa miały tę samą postać i dopiero 
wykonać odejmowanie. 

ŚRODA
Temat: Ćwiczenia w odejmowaniu liczb dodatnich.

Dziś będziesz doskonalić odejmowanie. 
Wykonaj zadania z podręcznika: 
Zad. 3 str 105 przećwicz w pamięci, ale zapisz działania w zeszycie. 
Zad. 9 str. 106 przećwicz kolejność działań. 
Wykonaj cju zad I i II str 107

CZWARTEK
Temat: Rozwiązywanie zadań związanych z odejmowaniem i dodawaniem. 

Dziś rozwiążesz różne zadania i ćwiczenia.
Wykonaj zadania z podręcznika: 
Zad 6 str. 105 rozwiąż proste równania.
Zad 7 str 106 obliczaj sposobem pisemnym, uważaj poprawnie podpisz liczby.
Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń:
ćw. 3 str 39
ćw 6 str 40
ćw 8 str 41

         Jednocześnie zapraszam na lekcje online w rzeczywistym czasie. 




