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Średnia arytmetyczna- co to jest?

Z pojęciem średniej arytmetycznej z całą pewnością już się 
spotkaliście. Każdy z was zastanawia się pewnie jaką będzie miał 
średnią ocen na koniec roku szkolnego. Przypomnijmy sobie zatem, 
jak obliczyć średnią arytmetyczną liczb.

Aby obliczyć średnią arytmetyczną liczb, dodajemy je, a 
otrzymaną sumę dzielimy przez ilość tych liczb.



Przykłady
Przykład 1. Janek kupił zestaw czterech książek. Ceny książek były następujące: 18 zł, 24 zł, 30 zł, 32 
zł. Jaka była średnia cena książki w tym zestawie?

Obliczmy ile łącznie kosztowały kupione przez Janka książki:

18 zł + 24 zł + 30 zł + 32 zł = 104 zł

Następnie podzielmy otrzymaną sumę przez liczbę książek:

104 zł : 4 = 26 zł

Odp: Średnia cena jednej książki z tego zestawu to 26 zł.

Przykład 2. Obliczmy średnią arytmetyczną liczb 5, 10, 6.

Zacznijmy od zsumowania tych liczb: 5 + 10 + 6 = 21

Następnie podzielmy przez 3, ponieważ tyle było tych liczb: 

21 : 3 = 7

Odp. Średnia arytmetyczna podanych liczb to 7.



• Przeanalizujcie przykłady z podręcznika ze stron 104- 105

• Obejrzyjcie film 
https://www.youtube.com/watch?v=_3T7nK1KUxM

• Zróbcie zadania z zeszytu ćwiczeń: 

4 ze strony 130 oraz 5 i 6 ze strony 131

https://www.youtube.com/watch?v=_3T7nK1KUxM


Liczby dodatnie i 
ujemne



Liczby dodatnie i ujemne

• W filmie polecanym do poprzedniej lekcji pojawiło się bardzo 
ważne pojęcie, z którym spotkaliście się pewnie niejednokrotnie 
na co dzień. Pojęcie, które mam na myśli to liczby ujemne. 
Spotykamy się z nim np. mówiąc o temperaturze na zewnątrz 
zimą. Na lekcjach matematyki mówiliśmy do tej pory tylko o 
liczbach dodatnich i liczbie 0. 

Wszystkie liczby mniejsze od zera nazywamy liczbami ujemnymi.

Do zapisania liczby ujemnej stosujemy znak minus, np. -1, -7, -32,8



Liczba 0 nie jest ani dodatnia ani ujemna.



Liczby przeciwne
• Bardzo ważnym pojęciem związanym z liczbami ujemnymi jest pojęcie liczb 

przeciwnych. Poniższe pary, to właśnie pary liczb przeciwnych:

5 i -5

-7 i 7

-0,5 i 0,5

• Liczby w tych parach różnią się od siebie tylko znakiem. Takie liczby nazywamy właśnie 
liczbami przeciwnymi.

• Na osi liczbowej są one położone w tej samej odległości od zera ale po przeciwnych 
jego stronach.



Liczby całkowite

• Liczby  

… , -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

nazywamy liczbami całkowitymi.



• Obejrzyjcie film: 

https://www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU

• Zróbcie zadania z zeszytu ćwiczeń: 

Zadanie 4 strona 132

Zadanie 5 i 8 strona 133

Zadanie 10 strona 134

https://www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU

