
EDUKACJA MATEMATYCZNA 

KLASA 3A

Poniedziałek 09.11.2020

Temat: Porównywanie i porządkowanie liczb trzycyfrowych.

Przypomnienie:

Liczba trzycyfrowa składa się z setek, dziesiątek i jedności.

Przy porównywaniu liczb trzycyfrowych porównujemy w pierwszej kolejności cyfry setek porównywanych

liczb, ta liczba jest większa, która ma większą cyfrę setek. W sytuacji, gdy cyfry setek porównywanych liczb

są sobie równe, porównujemy cyfry dziesiątek, a następnie cyfry jedności.

Przykład 1:

Porównujemy liczby: 325 i 215

W pierwszej kolejności porównujemy cyfry setek: 325         215

cyfra 3 jest większa od cyfry 2, a więc liczba 325 jest większa od liczby 215.

325   >   215

Przykład 2:

Porównujemy liczby 428 i 425

W pierwszej kolejności porównujemy cyfry setek: 428          425

cyfry setek są sobie równe, w związku z tym, w kolejnym kroku porównujemy cyfry dziesiątek:

428          425

cyfry dziesiątek są sobie równe, a więc porównujemy cyfry jedności:

428          425

cyfra 8 jest większa od cyfry 5, dlatego liczba 428 jest większa od liczby 425.

428    >    425

Zadania do wykonania

1. Wykonajcie ustnie zadania nr 2,3,7 z podręcznika str.56.

2. W zeszycie zróbcie zadania nr 4,5,9 z podręcznika str.56.

3. W ćwiczeniówce wykonajcie zadania nr 1,2,3 ze str.57.



Wtorek 10.11.2020
Temat: Dodawanie liczb jednocyfrowych do trzycyfrowych.

Dzisiaj będziemy dodawać liczby jednocyfrowe do liczb trzycyfrowych. Przy dodawaniu liczb 

jednocyfrowych do trzycyfrowych dodajemy do siebie cyfry jedności.

Przykład:

Dodajemy liczby 537 i 2.

537 + 2 = 579

Zadania do wykonania

1. Do zeszytu przepiszcie przykłady z zadanie nr 1 z podręcznika str.58 i wykonajcie obliczenia.

2. W ćwiczeniówce zróbcie zadania nr 1,2,3 ze str.58.



Czwartek 12.11.2020

Temat: Dodawanie liczb dwucyfrowych do trzycyfrowych.

Przy dodawaniu liczb dwucyfrowych do trzycyfrowych dodajemy do siebie cyfry dzisiątek dodawanych

liczb, a następnie cyfry jedności.

Przykład 1:

Dodajemy liczby 635 i 24.

635 + 24 = 659

Zadania do wykonania

1. Do zeszytu przepiszcie przykłady z zdań nr 1 i 4 z podręcznika ze str.59 i wykonajcie obliczenia.

2. Ustnie wykonajcie zadanie 3 z podręcznika ze str.59.

3. W ćwiczeniówce zróbcie zadania nr 1,2,3 ze str. 59.



Piątek 13.11.2020

Temat: Dodawanie liczb trzycyfrowych.

Zapoznajcie się ze sposobem obliczania liczb trzycyfrowych Hani i Wojtka (podręcznik zad.1 str.60)

Zadania do wykonania

1. Do zeszytu wykonajcie zadania nr 2,3 z podręcznika str.60.


