
Systemy zapisywania liczb



Aspekty liczby

• Liczbami posługujemy się na różne sposoby, np. do 
przeliczania, określania miejsca w uporządkowaniu czy do 
określania wyniku pomiaru. Jest to związane z tzw. 
aspektami liczby.

• Dziecko w przedszkolu, a potem w klasach I-III poznaje 
liczbę w 4 aspektach:

1. aspekt kardynalny (mnogościowy)

2. aspekt porządkowy

3. aspekt miarowy

4. aspekt algebraiczny



Aspekty liczby

• Liczba kardynalna (liczba w aspekcie 
kardynalnym albo mnogościowym) 

- liczba użyta do przeliczania zbioru, liczba 
określająca moc zbioru, liczba określająca 
liczbę elementów w zbiorze, liczba kardynalna 
zbioru.

• Odpowiada na pytanie: 

- Ile elementów ma dany zbiór?



Aspekty liczby

• Liczba porządkowa (liczba w aspekcie 
porządkowym) 

- określa miejsce elementu w szeregu,

- informuje, który element jest rozpatrywany.

• Odpowiada na pytanie: 

- Który z kolei? Na którym miejscu?



Aspekty liczby

• Liczba w aspekcie miarowym 

- liczba użyta jako wynik pomiaru długości, 
masy, objętości (tzw. wielkości ciągłych), a 
także czasu. Wyrażona jest liczbą mianowaną.

• Liczba w aspekcie algebraicznym 

- liczba jako element działania, np. rozkład 
liczby na składniki czy czynniki.



Aspekty liczby

• W biegu na 200 metrów brało udział 
7 zawodników. Pierwszy na metę przybiegł 
zawodnik, który uzyskał czas 20 sekund. 
Dwóch następnych miało czas 21 sekund. 
Czwarty zawodnik przebiegł trasę w czasie 
22 sekund, a pozostali trzej mieli czas powyżej 
23 sekund.

kardynalny porządkowy miarowy



Aspekty liczby

• W przedszkolu dzieci opanowują aspekt 
kardynalny i porządkowy liczby.

• W klasie I pogłębiają rozumienie liczby w jej 
aspektach kardynalnym i porządkowym oraz 
opanowują aspekt miarowy i algebraiczny.

• W klasie II i III sprawnie operują liczbami w 
wymienionych aspektach.



Cyfry i liczby

1. Co to jest cyfra?
2. Ile jest cyfr? Wypisz je.
3. Czy dwa jest liczbą?
4. Czy 2 jest liczbą?
5. Za pomocą czego zapisujemy liczby jednocyfrowe?
6. Za pomocą czego zapisujemy liczby wielocyfrowe?
7. Z pomocą jakiej cyfry zapisujemy liczbę dwa?
8. Za pomocą jakich cyfr zapisujemy liczbę dwadzieścia dwa?
9. Ile liczb można zapisad za pomocą cyfr?
10. Czy właściwe jest rozumowanie, że od zera do dziewięciu 

są cyfry, a od dziesięciu wzwyż liczby? 





Klasa IV



Pozycyjne znaczenie zera











Rozszerzenie zakresu liczbowego



ne na konkretach







Klasa IV







Klasa V







Klasa IV dwiczenia





















System rzymski



System rzymski




















