
MATEMATYKA – KL. V B- 06.04-08.04 

Nauczyciel :  Katarzyna Kostrowska 

Zagadnienie : Dzielenie ułamków dziesiętnych  -2 godz 

Potrafię  dzielić  ułamki dziesiętne  sposobem pisemnym 

Materiał do zajęć: 
Materiał wprowadzający 

https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk 

https://pistacja.tv/film/mat00192-dzielenie-pisemne-liczb-dziesietnych?playlist=299 

Materiał dla chętnych:  
1. Wykonaj  w zeszycie zad.1,2,3 str 183 ,zad 1,2 ,3 str 185 z podręcznika  

2. Wykonaj ćw.1 ,2,3  str 29 oraz ćw 4,5 str 30 

https://www.matzoo.pl/klasa5/dzielenie-ulamkow-dziesietnych-przez-liczbe_32_181 

https://epodreczniki.pl/a/dzielenie-liczb-dziesietnych/DV8yaUVB2 

 

Zagadnienie: Wielkanocna matematyka 

Wykonaj zadania świąteczne: 

1. Zgodnie z wielkanocną tradycją w domu Marysi maluje się pisanki. Marysia zrobiła 

pisanki w czterech kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym i czerwonym. Liczba  

pisanek czerwonych to kwadrat liczby miesiąca, w którym w tym roku obchodzimy 

Wielkanoc, powiększony o jeden. Liczba pisanek żółtych to połowa liczby dni 

miesiąca, w którym obchodzimy Wielkanoc. Liczba pisanek zielonych jest równa 

średniej liczb pisanek czerwonych i żółtych, a liczba pisanek niebieskich jest równa 

najmniejszej liczbie dwucyfrowej podzielnej przez 3. W tym roku Basia zaplanowała 

obdarować pisankami dwie kuzynki. Postanowiła dać im po dwie pisanki każdego 

koloru. Ile pisanek przygotowanych przez Marysię zostało w domu? 

 

2.  Na Wielkanoc wysyłamy kartki z życzeniami. Na kółku plastycznym dzieci wykonały 

kartki, które zostały wysłane do innych szkół, do przyjaciół szkoły. Wysłano razem 24 

kartki. Jeden znaczek kosztuje 1zł 85gr. Ile kosztowały znaczki potrzebne do wysłania 

kartek świątecznych? 

3.Przepis na wielkanocną babkę. 

Margaryna Kasia-40dag, mąka 250dag, drożdże-20g, cukier-50dag, śmietana-1 

szklanka, jajka -2szt. 

 Mama musi upiec sześć wielkanocnych babek. Jedno opakowanie margaryny waży 

25dag. Ile opakowań margaryny Kasia musi kupić mama? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk
https://pistacja.tv/film/mat00192-dzielenie-pisemne-liczb-dziesietnych?playlist=299
https://www.matzoo.pl/klasa5/dzielenie-ulamkow-dziesietnych-przez-liczbe_32_181
https://epodreczniki.pl/a/dzielenie-liczb-dziesietnych/DV8yaUVB2


4.Rozwiąż rebus. 

 

Zadanie dodatkowe 

Kochające się siostry: Ilona, Patrycja, Oliwia i Wiktoria zrobiły po jednym jajku 

wielkanocnym - każde inne i ułożyły je w szeregu. Jajka wyglądają następująco: czerwone w 

trójkąty, żółte w kółka, czerwone w kółka i niebieskie w kwadraty. Ilony jajko nie jest koloru 

czerwonego. Pomiędzy jajkami Patrycji i Oliwii stoją jajka pozostałych sióstr. Skrajne jajka 

nie są koloru żółtego. Wiktorii jajko jest czerwone i stoi obok jajka Patrycji. Ilony jajko nie 

sąsiaduje z takim, które jest z kółka. 

Jak wyglądają poszczególne jajka sióstr? 

 

Rozwiązane zadania  proszę przesłać na mój adres e-mail do 09.04 ( osoby, które chcą ocenę 

za pracę domową ), oczywiście ładnie rozpisane. Za zadanie dodatkowe ocena celująca. 

I jeszcze jedno zadanie dla chętnych –konkurs na wykonanie najpiękniejszej matematycznej 

pisanki. Zdjęcia pisanek wraz z osobą, która je wykonała proszę przesłać na mój adres e-mail 

do 11.04. Można dostać również ocenę celującą za estetyczne wykonanie (dokładne zdjęcie). 

 

 


