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Drogi Nauczycielu, 

poniższy scenariusz przeznaczony jest do pracy zdalnej w klasie IV szkoły podstawowej. 

Niektóre elementy lekcji podane są opcjonalnie. Wybór zależy przede wszystkim od możliwości 

technicznych Twoich uczniów. 

  

Klasa: IV SP  

Temat: Cechy podzielności liczb przez 3 i 9 

 

1. Cele lekcji 

Na tej lekcji dowiecie się, jak można rozpoznać, czy dana liczba dzieli się przez 3 lub 9, czy też 

nie. Nie będziecie wykonywać dzielenia (ani sposobem pisemnym, ani na kalkulatorze), 

a jedynie nauczycie się sprawdzać, czy takie dzielenie da się wykonać bez reszty. 

 

2.  Podanie tematu lekcji 

• Zapiszcie w zeszytach temat lekcji 

Temat: Cechy podzielności liczb przez 3 i 9. 

 

3. Część właściwa lekcji 

a1) Proszę, obejrzeć dwa filmiki z portalu Pi-stacja, które wprowadzą was do tematu i wyjaśnią, 

w jaki sposób można rozpoznać, że dana liczba dzieli się przez 3 (pierwszy film) oraz przez 

9 (drugi film) 

• Cecha podzielności liczb przez 3: 

https://pistacja.tv/film/mat00089-cecha-podzielnosci-liczb-przez-3?playlist=230 

• Cecha podzielności liczb przez 9: 

https://pistacja.tv/film/mat00092-cecha-podzielnosci-liczb-przez-9?playlist=230 

 

a2) opcjonalnie 

Jeśli masz problem z obejrzeniem filmów, przeczytaj w podręczniku informacje ze str. ……. 

(w zależności od wydawnictwa, z którego korzystasz) 

 

 

 

 

https://pistacja.tv/film/mat00089-cecha-podzielnosci-liczb-przez-3?playlist=230
https://pistacja.tv/film/mat00092-cecha-podzielnosci-liczb-przez-9?playlist=230
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b) Przepiszcie do zeszytu notatkę, którą zamieszczam poniżej: 

➢ Liczba jest podzielna przez 3, jeżeli suma jej cyfr też jest podzielna przez 3 

Przykłady: 

• 4203   Sprawdzenie:  4 + 2 + 0 + 3 = 9    

Liczba 9 jest podzielna przez 3, a zatem liczba 4203 też jest podzielna przez 3 (rzeczywiście 

4203 : 3 = 1401) 

 

• 254     Sprawdzenie:  2 + 5 + 4 = 11 

Liczba 11 nie jest podzielna przez 3, a zatem liczba 254 też nie jest podzielna przez 3 

(rzeczywiście 254 : 3 = 84 r 2       – w wyniku dzielenia otrzymujemy resztę) 

 

➢ Liczba jest podzielna przez 9, jeżeli suma jej cyfr też jest podzielna przez 9 

 

Przykłady: 

• 4266    Sprawdzenie:  4 + 2 + 6 + 6 = 18 

Liczba 18 jest podzielna przez 9, a zatem liczba 4266 też jest podzielna przez 9 (rzeczywiście 

4266 : 9 = 474) 

 

• 327    Sprawdzenie:   3 + 2 + 7 = 12 

Liczba 12 nie jest podzielna przez 9, a zatem liczba 327 też nie jest podzielna przez 9 

(rzeczywiście 327 : 9 = 36 r 3       – w wyniku dzielenia otrzymujemy resztę) 

 

c) Aby sprawdzić, czy potraficie stwierdzić wykorzystując poznane własności, czy dana liczba 

dzieli się przez 3 lub 9, wykonajcie:  

c1) poniższe zadania: 

zad. … str. … (z podręcznika) 

zad. … str. … (z podręcznika) 

….. 

c2) opcjonalnie – można podać uczniom treści zadań do rozwiązania, np.: 

Zad. 1 

Spośród liczb 1491, 369, 70353, 41088, 255447, 432502 (nie wykonując dzielenia) wypisz te, 

które są podzielne przez 3 oraz te, które są podzielne przez 9. 

 

Zad. 2 

Jaką cyfrę należy wpisać w miejsce *, aby liczba 54*2 była podzielna przez 3? Podaj wszystkie 

możliwości. 

 

Zad. 3 
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Jaką cyfrę należy wpisać w miejsce *, aby liczba 54*2 była podzielna przez 9? Ile jest takich 

możliwości? 

 

Zad. 4 

W której grupie liczb każda jest podzielna przez 3? 

A. 36, 450, 872 

B. 918, 3705, 11224 

C. 999, 441, 32223 

Rozwiązania do zadań podam Wam na następnej lekcji. 

 

c3) Osobom chętnym można zaproponować do rozwiązania: 

 

• quiz ze strony Learning Apps dotyczący podzielności liczb przez 9, do którego link 

zamieszczony jest poniżej: 

https://learningapps.org/2757668  

 

• quiz ze strony Szalone Liczby dotyczący podzielności liczb przez 3, do którego link 

zamieszczony jest poniżej: 

https://szaloneliczby.pl/liczby-podzielne-przez-3/ 

 

4. Podsumowanie 

Na dzisiejszej lekcji nauczyliście się sprawdzać, czy dana liczba jest podzielna przez 3 lub przez 

9. Inaczej mówiąc poznaliście cechy podzielności liczb przez 3 oraz 9. 

Przypomnijmy więc raz jeszcze: 

• Cecha podzielności liczb przez 3: 

Liczba jest podzielna przez 3, jeżeli suma jej cyfr też jest podzielna przez 3 (tzn. dzieli się bez 

reszty przez 3) 

 

• Cecha podzielności liczb przez 9: 

Liczba jest podzielna przez 9, jeżeli suma jej cyfr też jest podzielna przez 9 (tzn. dzieli się bez 

reszty przez 9) 

 

Opracowała: 

Emilia Gołojuch 

konsultant ds. jakości pracy szkół i placówek oświatowych  

oraz wspomagania nauczycieli matematyki 

w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 

 

 

https://learningapps.org/2757668
https://szaloneliczby.pl/liczby-podzielne-przez-3/

