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1. 
Zapisuję i odczytuję za pomocą cyfr liczby naturalne wielocyfrowe. 
Zapisuję i odczytuję liczby za pomocą słów. Interpretuję liczby naturalne na 
osi liczbowej. 

str. 52 – 57  

2. Porównuję liczby naturalne. Znam znaki nierówności < i >. Potrafię 
porządkować liczby w skończonym zbiorze. str. 58 – 59  

3. 

Dodaję i odejmuję w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe lub większe, 
liczbę jednocyfrową dodaję do dowolnej liczby naturalnej i odejmuję od 
dowolnej liczby naturalnej. Mnożę i dzielę liczbę naturalną przez liczbę 
naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową w pamięci (w 
najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych 
przykładach). Potrafię porównywać sumy i różnice, nie wykonując działań. 

str. 60 – 63   

4. 

Zapisuję i odczytuję liczby naturalne wielocyfrowe. Potrafię zamieniać 
złote na grosze i odwrotnie. Potrafię porównywać i porządkować kwoty 
zapisane w tych samych i różnych jednostkach. Potrafię obliczać, ile 
złotych wynosi kwota złożona z kilku monet lub banknotów o jednakowych 
nominałach. Potrafię obliczyć łączny koszt kilku produktów o różnych 
cenach.  

str. 64 – 67  

5. 

Mierzę odcinek z dokładnością do 1 mm. Zamieniam i prawidłowo stosuję 
jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr. Potrafię 
porównywać odległości wyrażone w różnych jednostkach. Potrafię 
rozwiązywać zadania tekstowe związane z jednostkami długości.  

str. 68 – 72  

6. 

Zamieniam i prawidłowo stosuję jednostki masy: gram, dekagram, 
kilogram, tona. Potrafię porównywać masy produktów wyrażone w różnych 
jednostkach. Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe związane z masą.  
Znam oraz potrafię rozwiązywać zadania tekstowe związane z pojęciami: 
masa brutto, netto, tara. 

str. 73 – 76  

7. Liczby w zakresie do 3 000 zapisane w systemie rzymskim przedstawiam 
w systemie dziesiątkowym i odwrotnie.  str. 77 – 79  

8. 

Wykonuję proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach,  
miesiącach, latach. Potrafię zapisywać daty, również za pomocą znaków 
rzymskich. Wykonuję proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach 
i sekundach. Rozwiązuję zadania tekstowe związane z upływem czasu. 

str. 80 – 86  

 
Po zakończeniu tej karty pracy przewidziany jest sprawdzian. 

Trening przed klasówką – podręcznik str. 87.      Termin sprawdzianu ……………………………… 
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