
Konspekt lekcji matematyki 
 
Temat: Liczby pierwsze i złożone. Rozkład liczby na czynniki pierwsze. 
 

Temat lekcji: Liczba pierwsza, czy liczba złożona? - oto jest pytanie. 
 
Uprzednio zrealizowane treści nauczania: 
Cechy podzielności liczb przez 2,3,4,5,9,10,25, 100.  
Dzielniki liczb naturalnych. 
 
Cele:  
UCZEO: 
- zna definicję liczby pierwszej i liczby złożonej; 
- rozróżnialiczby pierwsze od liczb złożonych; 
- potrafi rozłożyd liczbę na czynniki pierwsze; 
- potrafi zapisad liczbę złożoną jako iloczyn liczb pierwszych; 
- potrafi uzasadnid dlaczego liczba 0 i liczba 1 nie jest liczbą pierwszą. 
 
Metody pracy: 

 wyjaśnianie - omawianie, tłumaczenie określonych zagadnieo związanych z liczbami pierwszymi i 
liczbami złożonymi,  

 metoda heurystyczna - rozmowa/pogadanka,  

 metoda problemowa, 

 dwiczenia praktyczne, 

 indywidualne i grupowe rozwiązywanie zadao/problemów. 
 
Formy pracy: 
- praca indywidualna, praca zbiorowa 
Środki dydaktyczne:  
- karty pracy 
Czas trwania zajęd: 
- 45 minut 
Klasa: 
- klasa V 
Liczba uczestników: 
- optymalnie 24 
 
Przebieg zajęd: 
 
Częśd wprowadzająca: 
1. Doskonalenie umiejętności ustalania podzielności liczb w oparciu o poznane cechy podzielności. 
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 1) i poleca samodzielne rozwiązanie zapisanego 
tam zadania.  
Spośród podanych liczb wybierz te, które są podzielne: 
a) przez 2 b) przez 3 c) przez 5 d) przez 9 
e) przez 10 f) przez 25 g) przez 100  
12;   315;   125;   2300;   342;   50;   902;   15;   51;   20;   300;   88;   27;   36 
 
Następnie wskazani uczniowie odczytują rozwiązania z karty pracy - jeden uczeo - jeden wiersz. Po 
odczytaniu rozwiązania nauczyciel prosi, aby uczeo sformułował cechę podzielności liczby przez daną 
liczbę. W razie potrzeby rozwiązania są dodatkowo objaśniane i korygowane. 



Częśd zasadnicza: 
1. Liczby pierwsze i złożone - wprowadzanie pojęd. 
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 2). Po rozdaniu kart pracy nauczyciel prosi uczniów 
o samodzielne uzupełnienie karty pracy. Po skooczonym czasie nauczyciel wybiera jednego ucznia do 
odczytania rozwiązania z karty pracy - jeden uczeo do jednej tabeli.  
 
Wypisz wszystkie dzielniki podanych liczb i policz, ile ich jest. 
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Następnie nauczyciel zadaje klasie pytania. Do odpowiedzi na zadane pytanie wybiera jednego 
ucznia. W przypadku odpowiedzi błędnej lub innej niż spodziewana, nauczyciel zadaje klasie pytanie: 
„Czy wszyscy zgadzamy się z …..?”. W celu korekty odpowiedzi wybiera ucznia, który zgłasza się do 
odpowiedzi. 
 
Czym różnią się liczby z tabeli nr 1 od liczb z tabeli nr 2? 
Przyjrzyjmy się dokładniej dzielnikom liczb znajdujących się w tabeli 1.  
Powiedzieliście, że każda z tych liczb ma dwa dzielniki. Jakie te dzielniki są? 
Czy jakiś dzielnik powtarza się?  
A co można powiedzied o drugim dzielniku każdej z liczb? 
A popatrzmy na liczby w tabeli 2 czy liczby te mają podobne dzielniki, jak liczby z tabeli 1? 
Które dzielniki się powtarzają?  
W tabelach nie mamy liczby 1, ale co możemy powiedzied o dzielnikach liczby 1? 
A co powiemy o liczbie 0? 
Spodziewana odpowiedź uczniów: 
Zero możemy podzielid przez każdą liczbę i otrzymamy zero, ale nie możemy przez zero podzielid, 
więc liczba zero nie dzieli się przez samą siebie. 
 
Po ustaleniu odpowiedzi na zadane pytania nauczyciel wprowadza pojęcia liczby pierwszej i liczby 
złożonej. Prosi uczniów o zapisanie tematu lekcji w zeszytach, a następnie wyjaśnia pojęcia liczby 
pierwszej i liczby złożonej. Uczniowie zapisują w zeszytach: 
Liczbę naturalną, która ma dokładnie dwa dzielniki, nazywamy liczbą pierwszą. Np. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 
17, 19, 23... 
Liczbę naturalną, różną od zera, która ma więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Np. 4, 6, 
8, 9, 10, 12... 
Liczby 0 i 1 nie są ani pierwsze, ani złożone. 



Po zapisaniu definicji nauczyciel podsumowuje wprowadzenie poprzez powtórzenie następujących 
informacji: 
N: Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi, ani liczbami złożonymi. Musimy zapamiętad, iż liczby 
pierwsze mają dwa dzielniki, czyli 1 i samą siebie, a liczby złożone mają więcej niż dwa dzielniki. 
 
2. Rozróżnianie liczb pierwszych i liczb złożonych - dwiczenia. 
Nauczyciel prosi o otworzenie podręcznika na stronie 55, a następnie wskazani uczniowie rozwiązują 
kolejne zadania podając uzasadnienia, bądź zapisując rozwiązania na tablicy. 

 
Wskazany uczeo odczytuje liczbę, podaje dzielnik oraz wskazuje cechę podzielności na podstawie 
której dzielnik wskazał. Jeśli uczeo dostrzega więcej niż jeden dzielnik to może go również podad. Jeśli 
inny uczeo chciałby uzupełnid odpowiedź kolegi wskazując na inny dzielnik, może to zrobid zgłaszając 
się i podając swoją odpowiedź. 

 
 
Odpowiedź dotyczącą punktu a) uczniowie formułują jedynie ustnie. 
 
Zadanie z punktu b) uczniowie rozwiązują samodzielnie, a następnie wybrany uczeo przedstawia je 
na tablicy i objaśnia. 
 
Zadanie z punktu c) uczniowie próbują rozwiązad samodzielnie (nauczyciel daje na to chwilę czasu), a 
następnie zadaje pytania, ukierunkowujące rozumowania uczniów: 
Ile mamy liczb pierwszych mniejszych od 1000? 
Ile jest wszystkich liczb do 1000? 
Co możemy zrobid mając takie dane? 
Jaki będzie wynik? 
Czy to będzie wynik koocowy? 
Co jeszcze trzeba będzie zrobid? 



 
Odpowiedź dotyczącą punktu a) uczniowie formułują jedynie ustnie, nauczyciel dopytuje skąd 
wiadomo, że będą to tylko dzielniki 1 i 1999. 
Zadanie z punktu b) rozwiązywane jest wspólnie na tablicy. Nauczyciel ukierunkowuje uczniów 
zadając pytania i polecenia: 
 
Wariant 1: 
W zadaniu mowa jest o cyfrach. Przypomnijcie ile mamy cyfr? 
W takim razie, może przemyślimy po kolei, jak to będzie z poszczególnymi cyframi? 
Rozważmy zero. 
Podajcie przykład liczby większej od 10, która będzie miała w rzędzie jedności zero. Czy mamy 
pewnośd, że taka liczba nie może byd liczbą pierwszą? Dlaczego? 
A jak to będzie z cyfrą 1 w rzędzie jedności. Jaka może byd liczba większa od 10 z cyfrą jeden w 
rzędzie jedności? (np. 11) 
A jaka może byd inna liczba z cyfrą 1 w rzędzie jedności? (np. 21) Co możemy powiedzied o tych 
liczbach, czy są to liczby pierwsze? Czy zatem możemy powiedzied, że 1 na pewno nie może byd cyfrą 
jedności liczby pierwszej większej od 10? 
Rozważmy cyfrę 2. Czy jeśli w rzędzie jedności liczby dwucyfrowej będzie dwa to liczba ta będzie 
liczbą pierwszą? Dlaczego nie?  
Czy w takim razie musimy rozważad inne cyfry oznaczające liczby parzyste? 
To w takim razie, jakie cyfry pozostały nam do sprawdzenia? 
 
Analogicznie, jak w przypadku cyfry 1 szukamy przykładów liczb dwucyfrowych z daną cyfrą w rzędzie 
jedności, które nie są liczbami pierwszymi - uzasadniamy odpowiedzi korzystając z cech podzielności 
liczb. 
 
Wariant 2: 
W zadaniu mowa jest o cyfrach. Przypomnijcie ile mamy cyfr? 
Czy od razu możemy wyeliminowad jakieś cyfry? (0, 2, 4, 6, 8) 
A dlaczego właśnie te? Jak możecie to uzasadnid? 
A co z pozostałymi cyframi? 
Musimy się temu bliżej przyjrzed. 
Następnie rozważamy cyfry oznaczające liczby parzyste, tak jak w wariancie 1. 

 

 
Zadanie rozwiązywane jest na forum klasy. Nauczyciel odczytuje zdania, a uczniowie podają 
odpowiedzi oraz ich uzasadnienia. 
1. Każda liczba parzysta większa od 2 dzieli się nie tylko przez 1 i przez samą siebie, ale także przez 
dwa ma zatem więcej niż dwa dzielniki i jest złożona 
2. Iloczyn dwóch liczb pierwszych będzie liczbą złożoną, ponieważ otrzymana liczba będzie miała 
jeszcze inne dzielniki niż 1 i samą siebie (np. mnożymy dwie liczby pierwsze 5  7= 35, otrzymana 
liczba dzieli się nie tylko przez 1 i samą siebie, ale także przez liczby pierwsze, które zostały 
pomnożone, jej dzielnikami są liczby 1, 5, 7, 35, zatem jest ona liczbą złożoną). 
3. Liczba 1 nie jest ani liczbą pierwszą, ani liczbą złożoną, bo ma tylko jeden dzielnik - 1. 



3. Zapoznanie uczniów ze sposobem zapisywania liczby złożonej, jako iloczynu liczb pierwszych. 
Nauczyciel rysuje na tablicy drzewka, które przedstawiono poniżej. Następnie wybiera jednego ucznia 
do jednego drzewka i prosi o uzupełnienie go oraz wyjaśnianie swoich czynności. Pozostali uczniowie 
zapisują zadanie w zeszytach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60=2235 
 
Po uzupełnieniu przez ucznia pierwszego drzewka nauczyciel prosi o zaznaczenie na drzewku 
kolorową kredą liczb pierwszych. A następnie nauczyciel zapisuje iloczyn tych liczb (2235 i pyta 
uczniów, jaki będzie wynik zapisanego mnożenia. Po ustaleniu, że wynikiem jest liczba 60, nauczyciel 
zapisuje ją z lewej strony iloczynu 60=2235 i wyjaśnia, że w ten sposób liczba złożona 60 została 
zapisana, jako iloczyn liczb pierwszych.  
Drugie drzewko uczniowie próbują uzupełnid samodzielnie oraz samodzielnie zapisują uzyskany 
iloczyn.  
Przechodząc do drzewka trzeciego nauczyciel mówi: 
Popatrzcie, w trzecim przykładzie nie mamy wpisanych liczb. Zatem sami musicie ustalid, jakie liczby 
trzeba wpisad. Od jakiej liczby zaczniemy? Czy jest tylko jeden sposób, w jaki drzewko to możemy 
narysowad?  
Pokazujemy na tablicy przynajmniej dwa możliwe rozwiązania np.: 
 275  2325  2355;  
 350  3510  3525;  
 350  3225  3255. 
A następnie nauczyciel pyta, czy za każdym razem uzyskaliśmy taki sam koocowy iloczyn? 
 
4. Rozkład liczby na czynniki pierwsze - wyjaśnienie pojęcia 
Nauczyciel wyjaśnia, że przy pomocy drzewek zapisaliśmy podane liczby, jako iloczyny liczb 
pierwszych, czyli dokonaliśmy rozkładu liczby na czynniki pierwsze, o czym więcej dowiecie się jutro. 
 
Częśd koocowa: 
1. Podsumowanie lekcji 
Krótkie podsumowanie poznanych zagadnieo, w którym nauczyciel zadaje następujące pytania: 
- Przypomnijcie na koniec, jakie liczby nazywamy liczbami pierwszymi? 
- Jakie liczby nazywamy liczbami złożonymi? 
- Które z liczb nie są ani pierwsze ani złożone? 
- Kto zapisze na tablicy liczbę 24 jako iloczyn liczb pierwszych? 
- Jak nazywamy przedstawienie liczby, jako iloczynu liczb pierwszych? 
 
2. Zadanie zadania domowego 
Nauczyciel zadaje zadanie domowe z dwiczeo – zadanie 2 i 3 strona 21, zadanie 1, 2, 4 strona 22.  



 

 

 

 

 

 



 

UWAGA: Podręcznik "Matematyka z plusem", wydawnictwa GWO proponuje zrealizowanie 
zagadnienia Liczby pierwsze i złożone na 1-2 lekcjach, a następnie na kolejnej 1-2 lekcji zagadnienia 
Rozkład liczby na czynniki pierwsze. W niniejszym konspekcie, w którym zadania zaczerpnięte zostały 
z tego podręcznika, zaproponowano nieco inny układ treści - włączenie do toku lekcji dotyczącej liczb 
pierwszych i złożonych, zapisu liczby złożonej, jako iloczynu liczb pierwszych (bez rozkładu liczby przy 
pionowej kresce). Przy takim rozwiązaniu, na lekcji kolejnej należałoby rozwiązad kolejne zadania 
dotyczące liczb pierwszych i złożonych oraz przedstawid sposób rozkładu na czynniki pierwsze 
większych liczb posługując się zapisem przy pionowej kresce.  
Jeżeli uczniowie pracują powoli, realizację punktu 3 oraz 4 można przenieśd na kolejną lekcję.  
 
Źródła: 
Podręcznik i dwiczenia „Matematyka z plusem”; wydawnictwo GWO 
Podręcznik Matematyka 5; wydawnictwo Nowa Era 
Podręcznik Matematyka 5; wydawnictwo Operon 
https://gwo.pl/ 
https://takmatematyce.files.wordpress.com/2015/11/4cechypodzoelnoc59bcikarta.pdf 
 
Konspekt opracował/a: 
Krzysztof Łopacioski 
  

https://takmatematyce.files.wordpress.com/2015/11/4cechypodzoelnoc59bcikarta.pdf


ZAŁĄCZNIK NR 1 

CECHY PODZIELNOŚCI 
KARTA PRACY 

 

Spośród podanych liczb wybierz te, które są podzielne: 
a) przez 2 
b) przez 3 
c) przez 5 
d) przez 9 
e) przez 10 
f) przez 25 
g) przez 100  

 

12 315 125 2300 342 50 902 
15 51 20 300 88 27 36 
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PODZIELNE 
PRZEZ 25

PODZIELNE 
PRZEZ 100



ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Wypisz wszystkie dzielniki podanych liczb i policz, ile ich jest. 
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