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Konspekt lekcji matematyki 
 
 

Temat: Oś liczbowa 
 
Temat lekcji: Oś liczbowa 
 
Uprzednio zrealizowane treści nauczania: 
Zagadnienie nie jest bezpośrednio powiązane z wcześniej realizowanymi w klasie IV treściami 
nauczania. W okresie edukacji wczesnoszkolnej uczniowie zapewne spotkali się z osią liczbową, 
jednak ich doświadczenia związane z wykorzystywaniem osi liczbowej na lekcjach matematyki mogą 
byd mocno zróżnicowane.  
 
Cele:  
Uczeo rozpoznaje i potrafi samodzielnie narysowad oś liczbową. 
Uczeo rozumie, czym jest odcinek jednostkowy na osi liczbowej. 
Uczeo rozumie sens odcinka bazowego1.  
Uczeo potrafi zaplanowad odpowiedni odcinek bazowy na osi liczbowej. 
Uczeo zaznacza i odczytuje liczby naturalne na osi liczbowej. 
 
Metody pracy: 

 wyjaśnianie 

 metoda heurystyczna  

 dwiczenia praktyczne  

 gra dydaktyczna 
 

Formy pracy: 
Praca zbiorowa, praca indywidualna, praca w parach. 
 
Środki dydaktyczne: 
kolorowe magnesy, 
kostki do gry, pionki,  
arkusze papieru A4 w kratkę albo centymetry krawieckie, bądź papierowe osie liczbowe. 
 
Czas trwania zajęd: 
45 minut 
 
Klasa: 
IV  
 
Liczba uczestników: 
Około 24 
 

 

                                                           
1
 Podręcznik Matematyka 4 z serii Matematyka z plusem, GWO, nie przewiduje używania określenia odcinek 

bazowy. Odcinek jednostkowy określa jako odcinek, którego kooce mają współrzędne 0 i 1, jednak w ani 
jednym zadaniu, w podręczniku zamieszczonym, nie występuje oś liczbowa z tak zobrazowanym odcinkiem 
jednostkowym. Dlatego też korzystając z przykładowych rozwiązao metodycznych zamieszczonych na stronach 
www, w konspekcie zaproponowano użycie terminu odcinek bazowy dla określenia odcinka, na podstawie 
którego można określid, współrzędne punktów na osi. 
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Przebieg zajęd: 
 
Częśd wprowadzająca: 
 
1. Rozpoczęcie lekcji 
Nauczyciel zaczyna lekcję od powitania i sprawdzenia obecności. 
 
2. Sprawdzenie zadania domowego 
Nauczyciel sprawdza czy uczniowie wykonali zadanie. Jeśli pojawia się trudnośd, z którą więcej osób 
nie mogła sobie poradzid – wyjaśnia zadanie na forum. 
 
3. Szereg liczbowy - dwiczenia 
Nauczyciel wyjaśnia, że na rozgrzewkę uczniowie wypowiadad będą rosnąco (licz w górę) albo 
malejąco (licz w dół) szeregi liczbowe począwszy od liczby, którą poda nauczyciel. Np. 
- licz od 37 w górę (37, 38, 39...) 
- licz co 10 w górę zaczynając od 30 (30, 40, 50...) 
- licz co 5 w dół zaczynając od 55 (55, 50, 45...) 
- licz co 100 w górę zaczynając od 150 (150, 250, 350...) 
Ćwiczenie przygotowuje uczniów do wyznaczania odcinków bazowych na osiach liczbowych. 
 
4. Podanie tematu lekcji 
Nauczyciel podaje i zapisuje na tablicy temat lekcji. Uczniowie przepisują temat do zeszytów. 
 
 

Częśd zasadnicza: 
 
1. Wyjaśnienie, czym jest oś liczbowa 
Nauczyciel pyta uczniów, czy spotkali się już kiedyś z osią liczbową. Prosi o wyjaśnienie, jak taka oś 
wygląda, z jakich ważnych elementów się składa, jak uporządkowane są liczby na osi liczbowej, skąd 
wiadomo, w którą stronę liczby wzrastają, czy na osi liczbowej zaznaczone są wszystkie kolejne liczby. 
Wspólnie ustalają, że każda liczba ma swoje określone miejsce w szeregu liczbowym oraz że oś 
liczbowa jest graficznym zilustrowaniem porządku kolejnych liczb. Jako przykład pokazuje za pomocą 
rzutnika lub tablicy interaktywnej ilustrację: 

 
Następnie, odwołując się do skojarzeo i doświadczeo uczniów, pyta: Jakie spotykacie przedmioty, na 
których można zauważyd oś liczbową? Czym charakteryzują się te przedmioty? Jak wyglądają osie 
liczbowe zamieszczone na tych przedmiotach? Do czego te przedmioty zwykle służą? 
Nauczyciel pokazuje za pomocą rzutnika lub tablicy interaktywnej zdjęcia przedmiotów codziennego 
użytku wyposażonych w podziałkę.  
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Termometr zaokienny       Miarka wzrostu 
ze skalą Celsjusza i Farenheita 

   
Termometr do mierzenia      Miara kuchenna 
temperatury ciała 
 

 
Miara techniczna drewniana    Miara krawiecka 
 

 
Linijka dla osób leworęcznych  
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Pokazując linijkę dla leworęcznych nauczyciel zwraca uwagę, że liczby na osi liczbowej mogą wzrastad 
od strony prawej do lewej, a także mogą byd ułożone z dołu do góry, jak np. na termometrze. Dodaje, 
że ponieważ piszemy od strony lewej do prawej, osie liczbowe używane na lekcjach matematyki 
najczęściej rysujemy tak, że strzałka jest z prawej strony i liczby zapisane są rosnąco od strony lewej 
ku prawej. 
 
Nauczyciel dodaje, że często zapisujemy tylko tę częśd osi liczbowej, która jest nam potrzebna, oraz, 
że bywa, że zaznaczamy na osi tylko te liczby, które są nam potrzebne. Nauczyciel pokazuje za 
pomocą rzutnika lub tablicy interaktywnej przykłady takich osi liczbowych. 
 

 
 

 
 
2. Wyjaśnienie, czym jest odcinek jednostkowy i bazowy 

 
Spróbujmy teraz narysowad oś liczbową. Nauczyciel rysuje oś liczbową na tablicy i zaznacza strzałkę 
oraz zero i jeden. Wyjaśnia, że odległośd między zero i jeden zwana jest odcinkiem jednostkowym. 
 

 
 
Następnie prosi ucznia o zaznaczenie na osi liczbowej kolejnych liczb, zwracając uwagę na 
koniecznośd zachowania równych odległości - takich samych, jak odcinek jednostkowy. 
Uczniowie rysują oś liczbową w zeszytach. 
 
Następnie nauczyciel wyjaśnia pojęcie odcinka bazowego. Podaje, że jest to odległośd między dwoma 
sąsiadującymi punktami na osi. Zaznacza, że odcinek ten jest na danej osi liczbowej zawsze tej samej 
długości, ale nie musi to byd 1. Jeśli jest to 1 nazywamy go odcinkiem jednostkowym. Pokazuje 
oglądane wcześniej przez uczniów zdjęcie pokazujące termometr zaokienny i zwraca uwagę na to, że 
odcinek jednostkowy po lewej stronie (w skali Celsjusza) reprezentuje 1 stopieo, co łatwo policzyd, a 
na skali po prawej stronie (w skali Farenheita) odcinki zaznaczone są co dwa stopnie. Tak samo jest z 
miarką wzrostu. Nauczyciel prosi uczniów o odczytanie jednostki na zdjęciu obrazującym tę miarkę. 
Następnie prosi uczniów o podanie kolejnych wartości na miarce. 
 
Nauczyciel rysuje trzy osie liczbowe. Jedną z odcinkiem bazowym o długości 10, kolejną z odcinkiem 
bazowym reprezentującym 100 i trzecią z odcinkiem bazowym reprezentującym 20. Na każdej z osi 
zaznacza na kolorowo odcinek bazowy. A następnie prosi  wskazanych uczniów o zaznaczenie na 
każdej z tych osi trzech różnych liczb.  
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3. Wyjaśnienie pojęcie współrzędna punktu na osi 
 
Po tym jak zostanie napisana ostania liczba, nauczyciel wyjaśnia, że każda z tych liczb to współrzędna 
punktu na osi. Otacza kółkiem kreseczkę nad 60 i mówi „współrzędna tego punktu to 60”; następnie 
otacza kółkiem kreseczkę na 100 i mówi: „współrzędna tego punktu to 100”. Otacza kółkiem inne 
punkty bez współrzędnej i pyta: „A jaka jest współrzędna tego punktu? A tego?” Następnie uczniowie 
przerysowują osie do zeszytów. 
 

 
 
 
4. Dwiczenie odnajdywania liczb na osi liczbowej 

 
Wybrani uczniowie podchodzą do tablicy i zaznaczają liczby o podanych przez nauczyciela 
współrzędnych na odpowiedniej osi - uczeo sam decyduje, na której bądź, na których osiach może 
daną liczbę zaznaczyd np. liczbę 200 można zaznaczyd na osi drugiej i trzeciej, a liczbę 30 tylko na osi 
pierwszej. Uczniowie, do zaznaczania na osi liczbowej, miejsca liczb o podanych współrzędnych, 
używają kolorowych magnesów. 
 

odcinek bazowy 

współrzędna punktu 
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Nauczyciel mówi: A teraz będę podawad współrzędne punktów a wy 
będziecie przyczepiad magnes tam, gdzie znajduje się punkt o tej 
współrzędnej. O, tak… Tu nauczyciel mówi: punkt o współrzędnej 30 i 
przyczepia magnes w odpowiednim miejscu.  
Kiedy nauczyciel poda współrzędną 200, to jeżeli wskazany uczeo 
zaznaczy punkt tylko na jednej z osi, a pozostali uczniowie nie 
proponują innego rozwiązania, nauczyciel pyta, czy może gdzieś 
jeszcze uczeo znajdzie punkt o takiej samej współrzędnej. Gdy pada 
dobra odpowiedź punkt o współrzędnej 200 zaznaczany jest 
magnesem o tym samym kolorze: 

 
 

 
Kolejnym dwiczeniem jest zadanie 1 ze strony 38: 
 

 
 

Nauczyciel daje uczniom kilka minut na samodzielne rozwiązanie zadania, a następnie wskazani 
uczniowie podają swoje odpowiedzi, a inni sprawdzają, czy są one właściwe. 
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5. Dwiczenie w dobieraniu długości odcinka bazowego. 
 
Nauczyciel naprowadza uczniów na to, jak dobrad długośd odcinka bazowego na osi do konkretnego 
przedziału liczbowego na przykładzie zadania 2 ze str. 48: 
 

 
 
Zadanie jest dośd trudne, ponieważ liczby są duże. Nauczyciel rysuje i mówi: Rysujemy oś i 
zaznaczamy z lewej strony zero. Zauważcie, że nie możemy użyd odcinaka jednostkowego, bo inne 
liczby nie zmieściłyby mi się na tablicy a wam w zeszytach. Nie dalibyśmy rady wyrysowad 400 
odcinków. 
W takim razie może przyjmiemy, jako bazowy, odcinek o wartości 10? Czy to dobra decyzja? Ile w 
takim wypadku potrzebujemy mied odcinków na naszej osi? (Uczniowie liczą) Tak 40. To się też nie 
zmieści.  
A jeśli przyjmiemy, jako odcinek bazowy 100? Wtedy odcinków będzie 4 (nauczyciel rysuje 100, 200, 
300, 400), ale jak zaznaczymy 150? Ono będzie gdzieś tu, w połowie między 100 a 200. Odcinek 
bazowy musi byd długości mniejszej niż 100, a większej niż 10. Może zatem 20 albo 50? (Nauczyciel 
czeka na podpowiedzi) 50 to jest bardzo dobry pomysł! Teraz możemy zaznaczyd wszystkie liczby. Jak 
to teraz ładnie narysowad w zeszytach? Ile jednostek bazowych nam trzeba narysowad? Osiem. 
Narysujcie teraz oś i policzcie, ile mamy do dyspozycji kratek. Czy jeśli przyjmiemy, że odcinek bazowy 
będzie miał cztery kratki, to wtedy wszystko się zmieści? A może pięd albo sześd? Spróbujcie! 
Uczniowie rysują, a nauczyciel chodzi po klasie i udziela wskazówek dodatkowych, jeśli jest taka 
potrzeba. 
Następnie zadaniem uczniów jest narysowanie osi, na której można zaznaczyd liczby 60, 85 i 110. 
Nauczyciel proponuje, aby uczniowie w parach spróbowali ustalid, jaki najlepiej będzie przyjąd 
odcinek bazowy. (W tym wypadku odpowiednim odcinkiem bazowym może byd 5, jeśli przyjmiemy, 
że będzie on zajmował jedną kratkę.) Nauczyciel chodzi po klasie sprawdza jak uczniowie radzą sobie 
z zadaniem i podpowiada, kiedy trzeba, jak najlepiej oś w tym wypadku narysowad.  
 
6. Dwiczenia w zaznaczaniu liczb na osi liczbowej 
 
Nauczyciel prosi o samodzielne wykonanie zadania 4ze str. 25 zeszytu dwiczeo: 
 

 
 
Nauczyciel podchodzi do uczniów i sprawdza poprawnośd wykonania zadania. 
 
Uczniowie, którzy skooczą rozwiązywanie zadania mogą spróbowad rozwiązad zadanie z kaktusem. 
Jeśli trzeba, nauczyciel podpowiada: tu może przydad sie linijka. Jeśli trzeba, sugeruje, że najpierw 
można zmierzyd odcinek bazowy, a potem narysowad ołówkiem, za pomocą linijki, kolejne jego 
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wielokrotności na osi. Po przyłożeniu linijki okazuje się, że jednostki bazowe w obu przykładach są 
równe 1 cm. 
 

 
Nauczyciel sprawdza poprawnośd wykonania zadania. Prawidłowe wykonanie zadania z kaktusem 
nagradzane jest plusem (lub w inny ustalony wcześniej sposób – naklejka, pieczątka, itp.).  
 
Częśd koocowa: 
 
1. Podsumowanie lekcji 
Nauczyciel zadaje pytania: 
 
Co zaznaczamy na osi liczbowej?  
W którą stronę liczby rosną, a w którą maleją? Czy mogą maled w lewą stronę? A do góry? 
Co to jest odcinek jednostkowy? Co to jest odcinek bazowy? Czym różni się od odcinka 
jednostkowego? Czy może byd raz dłuższy, a raz krótszy na jednej osi? Na przykład w ten sposób:  
 

 
 
Nauczyciel pokazuje liczby na osi narysowanej na tablicy i pyta, jak nazywamy liczbę na osi liczbowej, 
która odpowiada danemu punktowi? 
 
2. Zadanie zadania domowego 
Uczniowie zapisują zadanie domowe. 
Zeszyt dwiczeo: zadania 1, 2, 3 na str. 30 oraz zadanie 5 na str. 31 
Nauczyciel prosi, aby w pierwszym zadaniu oprócz zaznaczenia kropek uczniowie napisali też 
współrzędne zaznaczonych punktów.  
Jeszcze raz przypomina krótko pojęcie współrzędnej punktu na osi. 

BŁĄD! 



9 
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3. Gra dydaktyczna: 
 
Uczniowie dobierają się w pary i grają w grę opisaną w podręczniku. Mogą także rozwiązad zadanie 4 
ze strony 48, które tej gry dotyczy. 
 

 
 
W celu zagrania w opisaną grę, można narysowad oś liczbową na arkuszach kratkowanego papieru 
albo można grę rozegrad na krawieckich centymetrach, papierowych miarkach, czy papierowych 
osiach liczbowych. Za wygraną uczniowie nie otrzymują nagrody, a jedynie gratulacje, ponieważ gra 
ma charakter losowy.  
 
 
Źródła: 
Matematyka z plusem 4. Podręcznik. Wydawnictwo: GWO 
Matematyka z plusem 4. Ćwiczenia. Wydawnictwo: GWO. Liczby naturalne. Wersja A 
Matematyka z kluczem 4. Nowa Era 
https://www.basic-math-explained.com/basic-math-skills.html#.XitKaDJKiM8 
Strony www zawierające ilustracje miarek: www.browin.pl, www.sfmeble.pl. www.ceneo.pl. 
www.allegro.pl 
 
 
Konspekt opracowała: 
 
Anna Szumilak-Jasztal  

https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1250,matematyka-z-plusem-4-podrecznik
https://www.basic-math-explained.com/basic-math-skills.html#.XitKaDJKiM8
http://www.browin.pl/
http://www.sfmeble.pl/

