
Działania matematyczne 
 

 



Dodawanie – klasy I - III 

• dodawanie liczb jednocyfrowych w obrębie 10 
• rozkład liczb jednocyfrowych na składniki 
• dopełnianie do 10 
• dodawanie do pełnej dziesiątki 
• przemienność i łączność dodawania 
• dodawanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego 
• dodawanie liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych, z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego i 
setkowego 

 



    Doubles  
    and near doubles 



Przemienność dodawania 



Przemienność dodawania 





Łączność dodawania 



Dodawanie klasa IV i kolejne 

Dodawanie pisemne 

- bez przekroczenia progu dziesiątkowego 

- z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

 

Dodawanie ułamków dziesiętnych 

- dodawanie pamięciowe 

- dodawanie pisemne 















Na czym polega trudność przykładów a), b) i d)? 

• Co może pomóc uczniom w wykonaniu tych 
obliczeń? 





Odejmowanie klasy I-III 

• odejmowanie liczb jednocyfrowych 

• odejmowanie od pełnej dziesiątki 

• odejmowanie jedności od liczb drugiej 
dziesiątki bez przekroczenia progu 
dziesiątkowego 

• odejmowanie z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego 

• odejmowanie z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego i setkowego 







Odejmowanie klasa IV i dalsze 

• Odejmowanie pisemne 

- bez przekraczania progu dziesiątkowego 

- z przekraczaniem progu dziesiątkowego i 
setkowego 

- od liczb z zerami wewnętrznymi 

Odejmowanie liczb dziesiętnych 

- pamięciowe 

- pisemne  















Na czym polega trudność poszczególnych 
przykładów? 





Mnożenie klasy I - III 

• mnożenie jako skrócony zapis dodawania  

• mnożenie liczb jednocyfrowych  

• przemienność mnożenia 

• łączność mnożenia 

• liczby 0 i 1 w mnożeniu 

• rozdzielność mnożenia względem dodawania i 
odejmowania 

• pamięciowe opanowanie tabliczki mnożenia 

 

 











http://www.edziecko.pl/Junior/7,160035,24605126,u
czen-otrzymal-poprawny-wynik-mnozenia-ale-

nauczyciel-odjal.html#g=z&s=BoxLSLink 
Kiedy po raz pierwszy dziecko spotyka się w szkolnej edukacji z mnożeniem, 
pokazywane jest ono jako skrócony zapis dodawania (powiązanie mnożenia ze znanym 
dzieciom działaniem matematycznym – dodawaniem). Wówczas kolejność zapisu 
czynników ma znaczenie – 6 x 4 to skrócony zapis dodawania sześciu czwórek 
(dodawaliśmy 6 czwórek). 
Jednak celem nauczania jest ukształtowanie u uczniów pojęcia mnożenia, jako operacji 
na liczbach. Dlatego też bardzo szybko uzmysławia się dzieciom przemienność 
mnożenia. 
W odniesieniu do konkretów oznacza to, że przy czterech bluzkach po 6 guzików, to to 
samo, co po sześć guzików przy każdej z 4 bluzek. A zatem kolejność zapisu czynników 
może być dowolna. 
Uważam, że sposób punktowania zadań przez nauczycielkę jest niesłuszny. Pokazuje on, 
że nauczycielka uważa, że uczeń powinien funkcjonować na poziomie najprostszego 
rozumowania, że mnożenie jest skróconym zapisem dodawania, natomiast uczeń zdaje 
się być w swoich rozumowaniach na poziomie wyższym – mnożenie jest operacją na 
liczbach i jest przemienne. 
  
Poza argumentami matematyczno-metodycznymi, dodać należy, że takie ocenianie 
rozwiązania zadań przez nauczycielkę, przynosi uczniom szkody natury psychologicznej. 
Zatem jest ze wszech miar szkodliwe. 

 









Do czego to się uczniom przyda? 









Mnożenie klasa IV i dalsze 

Mnożenie pisemne  
- przez liczbę jednocyfrową 
- przez liczbę wielocyfrową 
- przez liczbę z zerami na końcu 
 
Wielokrotności liczby 
Wspólne wielokrotności liczb 
Najmniejsza wspólna wielokrotność 
 
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczbę całkowitą 
Mnożenie ułamków dziesiętnych 









2 2 



1 1 















 























Dzielenie klasy I-III 

Dzielenie jako czynność  

– mieszczenie – rozdzielanie po kilka 

– podział – dzielenie na ileś części 

Dzielenie liczb przez siebie 

Dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia 
– dzielenie, a tabliczka mnożenia 













Klasa IV i dalsze 

Dzielniki liczby 
Cechy podzielności  
Dzielenie z resztą 
Rozdzielność dzielenia 
 
Dzielenie pisemne 
- przez liczbę jednocyfrową 
- przez liczbę dwu- , trzycyfrową 
Dzielenie ułamków dziesiętnych 
- przez liczbę naturalną 
- przez liczbę dziesiętną 









Klasa IV i dalsze 



Klasa IV i dalsze 



Klasa IV i dalsze 



Klasa IV i dalsze 



Klasa IV i dalsze 











Klasa IV i dalsze 



Klasa IV i dalsze 



Klasa IV i dalsze 





Klasa IV i dalsze 



Klasa IV i dalsze 



Klasa IV i dalsze 























 


