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Tabliczka mnożenia to trudne wyzwanie

dla wielu uczniów.

Rozpoczyna się po opanowaniu

umiejętności dodawania i odejmowania.                                           

W prezentacji podpowiadamy proste

triki, które pozwolą uczniom (w różnym

wieku) opanować tabliczkę mnożenia.



PODSTAWOWE ZASADY:

• każda liczba mnożona przez 1 daje tę liczbę (1x2=2);

• aby pomnożyć przez 10 wystarczy do liczby dopisać 0 (10x10=100);

• liczba mnożona przez 0 zawsze daje 0 (0x8=0);

• mnożenie jest przemienne (2x4=8  4x2=8);

• są iloczyny „okrągłe”, które się rymują:  5×5=25 (pięć razy pięć 
jest 25), tak samo robimy z pozostałymi cyframi 6×6, 7×7, 6×4, 
6×8;

• mnożenie przez 9: suma cyfr w każdym iloczynie jest równa 9 
(2x9=18, a 1+8=9).



LICZENIE NA PALCACH
Tabliczka mnożenia na palcach to świetny sposób nauki

przez zabawę. Nauka trwa zaledwie 3 minuty.
Wystarczy wyciągnąć przed siebie dłonie i wyprostować

palce. Następnie należy ponumerować kolejno palce 
od 1 do 10 (od najmniejszego palca u lewej ręki 

do najmniejszego palca u prawej).



METODY OBLICZANIA NA PALCACH

LICZENIE 
NA PALCACH

mnożenie powyżej 
„5”

mnożenie przez 9



LICZENIE NA PALCACH
mnożenie powyżej „5”

Zaciśnięte pięści to 5x5, czyli 25. 

Przy większych liczbach uruchamiamy

pozostałe palce, aby mnożyć aż do 10. 

Następnie przyporządkowujemy cyfry od 6 do 10 

(każdemu z pięciu palców). 

Zasadę stosujemy do obu rąk.



Przykład: 7x8=56

Należy złączyć 2 palce w lewej

ręce i 3 w prawej, a pomiędzy

dłońmi wyobrazić sobie znak

mnożenia. 

Liczba palców, które widzimy 

to dziesiątki - w przypadku

tego działania będzie to 5 palców,

czyli 50. Palce, które zostały, 

mnożymy przez siebie

w tym przypadku to 3x2 – czyli 6.

Wynik 7x8 to 56.



LICZENIE NA PALCACH
mnożenie przez 9

Jest  to prosta do wyjaśnienia oraz zapamiętania metoda,

która polega na tym, że wyciągamy przed siebie dłonie.

Następnie numerujemy palce od lewejdo prawej.

Zginamy ten palec (nie liczymy go) przez jaką 

liczbę mnożymy. Palce po lewej stronie zgiętego 

to dziesiątki, a te po prawej to jedności.



Przykład: 3x9=27

Zaginamy trzeciego palca

(środkowy palec u lewej ręki).

Palce po lewej stronie 

(od zgiętego) to części 

dziesiętne - czyli w tym

działaniu to 20, a po prawej

stronie pozostaje 7 palców.

Wynik: 3x9=27.



ROZPISYWANIE DZIAŁAŃ NA KARTCE

Rozpisuj działania na kartce, co pomoże

Tobie podać odpowiedni wynik mnożenia.

Może to wyglądać tak jak poniżej.



ROZPISYWANIE DZIAŁAŃ

• mnożenie przez 4 – rozkładanie cyfr na mniejsze
Przykład: 4x6 

4 rozdziel sobie na 2 dwójki
2x6=12 i 2x6=12, czyli całość daje 24

• mnożenie przez 5 – dodawanie cyfr
Przykład: 5x5=25

5+5+5+5+5=25

• mnożenie przez 6 – rozdzielanie cyfr
Przykład: 6x7

2x7 to 14, czyli 14+14+14= 42 
3x7=21, czyli 21+21=42 

• mnożenie przez 8 to 2 razy tyle ile mnożenie przez 4 
Przykłady:

4x8=32 to 4x4 +4x4 = 32
7x8= 56 to 7x4 +7x4 = 28 +28=56

• mnożenie przez 9
Przykład: 8x9

Najpierw mnożymy 8x10=80, czyli 8x9 to o jedną 8 mniej. 
Obliczamy to w następujący sposób: 8x10=80 80-8=72



RYSOWANIE LINII

Wybierz działanie, np. 4×3. Narysuj cztery linie poziome 

i przetnij je trzema liniami pionowymi. Liczba punktów 

wspólnych przecinających się linii równa się wynikowi działania.

Ta metoda może być stosowana do całej tabliczki mnożenia,

jednak przy mnożeniu większych cyfr trzeba dokładnie liczyć 

przecięcia, gdyż łatwo można uzyskać zły wynik.



KOLOROWE LICZENIE

Przygotuj papier w kratkę lub w kropki. Wybierz sobie

jakieś działanie lub wylosuj zadanie ( można wcześniej

przygotować działania). Narysuj kwadrat lub prostokąt

(w zależności od tego, jakiego typu działanie masz 

do wykonania).



PROSTY SPOSÓB NA MNOŻENIE PRZEZ 9



JAK SZYBKO POMNOŻYĆ DUŻE 
LICZBY W PAMIĘCI



Jedyna rzecz,

której można być pewnym 

na tym świecie,

to tabliczka mnożenia.

(Lucy Maud Montgomery)
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