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LISTOPAD             LICZBY NA CO DZIEŃ 

L.p. Tematyka Wiedza i umiejętności 

 

STR. 

1. 

KALENDARZ i CZAS  

• znam jednostki czasu i zasady dotyczące lat przestępnych 

• umiem podać przykładowe lata przestępne  

• potrafię obliczyć upływ czasu między wydarzeniami i 

porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej  

• umiem zamienić jednostki czasu oraz wyrażać w różnych 

jednostkach ten sam upływ czasu  

• potrafię rozwiązać zadanie tekstowe związane 

• z kalendarzem i czasem  

70-72 

2. 

JEDNOSTKI 

DŁUGOŚCI i MASY  

• znam jednostki długości i masy  

• potrafię wykonać obliczenia dotyczące długości i masy  

• umiem zamienić jednostki długości i masy  

• potrafię wyrażać w różnych jednostkach te same masy lub te 

same długości  

• umiem porządkować wielkości podane w różnych 

jednostkach potrafię rozwiązać zadanie tekstowe związane z 

jednostkami długości i masy  

73-77 

3. 
SKALA NA 

PLANACH i 

MAPACH 

• znam pojęcie skali i planu  

• umiem obliczyć skalę oraz długości odcinków w skali lub w 

rzeczywistości  

• potrafię rozwiązać zadanie tekstowe związane ze skalą  

 

78-81 

4. 

ZAOKRĄGLANIE 

LICZB 

• znam zasady zaokrąglania liczb oraz symbol przybliżenia i 

pojęcie przybliżenia z niedomiarem oraz przybliżenia z 

nadmiarem  

• umiem zaokrąglić liczbę do danego rzędu  

• potrafię zaokrąglić liczbę zaznaczoną na osi liczbowej  

• umiem wskazać liczby o podanym zaokrągleniu  

• potrafię zaokrąglić liczbę po zamianie jednostek  

• umiem określić, ile jest liczb o podanym zaokrągleniu 

spełniających dane warunki  

82-86 

5. 

KALKULATOR 

• znam funkcje klawiszy  podstawowych i klawiszy pamięci 

kalkulatora  

• umiem sprawdzić, czy kalkulator zachowuje kolejność 

działań 

• potrafię wykonać obliczenia za pomocą kalkulatora,  

• umiem wykorzystać kalkulator do rozwiązania zadanie 

tekstowego  

87-91 

6. 
ODCZYTYWANIE 

INFORMACJI Z 

TABEL i 

DIAGRAMÓW 

• znam znaczenie podstawowych symboli występujących w 

instrukcjach i opisach diagramów, schematów i innych 

rysunków  

• umiem odczytać dane z tabeli i diagramu 

• potrafię zinterpretować odczytane dane  

92-99 



7. 
ODCZYTYWANIE 

DANYCH 

PRZEDSTAWIONYCH 

NA WYKRESACH 

• znam zasadę sporządzania wykresów  

• potrafię odczytać dane z wykresu i zinterpretować 

odczytane dane  

• umiem przedstawić dane w postaci wykresu  

• potrafię porównać informacje oczytane z dwóch wykresów  

100-105 

 

Źródło: podręcznik Matematyka 6 z plusem, wyd. GWO, str. 69-107 

 

Zadania treningowe do sprawdzianu:  str. 106-107 

 

Po zakończeniu tej kart pracy planowany jest sprawdzian z jej zakresu.  


