
MATEMATYKA – KL. V B- 20.04-23.04 

Nauczyciel :  Katarzyna Kostrowska 

Zagadnienie : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Ułamki dziesiętne”-2 godz 

Potrafię  wykonywać działania na  ułamkach dziesiętnych   i stosować je do rozwiązywania 

zadań tekstowych 

Materiał do zajęd: 
Materiał wprowadzający 

https://epodreczniki.pl/a/laczenie-dzialan-na-liczbach-dziesietnych/DrOHjbnS3 

https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-ulamkach-dziesietnych/DhVfWtVqD 

Materiał obowiązkowy:  
1. Wykonaj  w zeszycie zad.1,3,4 str 186 ,zad 5,8,9 str 187 z podręcznika ( z 

obliczeniami) 

2. Wykonaj w zeszycie zad.5,6,7str 186,zad 4,6 str 187 z podręcznika ( z obliczeniami) 

Numery 2,5,12,20 z dziennika przesyłają mi zdjęcia zrobionych zadao z punktu 1 do oceny do 

21.04 na mój e-mail 

Numery 3,7,11,17 z dziennika przesyłają mi zdjęcia zrobionych zadao  z punktu 2 do oceny do 

23.04 na mój e-mail 

 

Zagadnienie : Sprawdzian wiadomości z działu „Ułamki dziesiętne” 

Test z ułamków dziesiętnych można wydrukować i rozwiązać, lub rozwiązywać na oddzielnej 

kartce, nie trzeba przepisywać poleceń, tylko zaznaczyć wersję. Dokładne obliczenia powinny 

pojawić się przy każdym zadaniu. Poniżej podaję numery z dziennika przypisane do 

odpowiedniej wersji. Rozwiązania należy obowiązkowo odesłać na mój e-mail do 22.04 

Wersja A- numery 1,4,7,10,17 

Wersja B- numery 2,5,9,12,15 

Wersja C- numery 3,8,11,14,18 

Wersja D- numery 6,13,16,20 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/laczenie-dzialan-na-liczbach-dziesietnych/DrOHjbnS3
https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-ulamkach-dziesietnych/DhVfWtVqD


Zagadnienie : Prostokąt 

Potrafię  rozpoznać i nazwać kwadrat i prostokąt ,wymienić najważniejsze własności 

kwadratu, prostokąta, narysować kwadrat i prostokąt i obliczyć jego obwód 

Materiał do zajęd: 
Materiał wprowadzający 

https://www.youtube.com/watch?v=YJz9xjHDuqc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=47rBv4gJBSQ&feature=youtu.be 

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

Materiał obowiązkowy:  
1. Wykonaj  w zeszycie zad.2,3,5 str 189  z podręcznika ( z obliczeniami) oraz ćw.4,5 str 

32 w ćwiczeniach 

2. Wykonaj w zeszycie zad.6 str 189 i zad 2 str 190, z podręcznika ( z obliczeniami) oraz 

ćw.6,7,9 str 33 w ćwiczeniach 

 

Numery 6,8,13,2 z dziennika przesyłają mi zdjęcia zrobionych zadao z punktu 1 do oceny do 23.04 

na mój e-mail 

Numery 15,17,11,7 z dziennika przesyłają mi zdjęcia zrobionych zadao  z punktu 2 do oceny do 

23.04 na mój e-mail 

 

Materiał dodatkowy : 

Materiał dla chętnych do obejrzenia 

https://www.youtube.com/watch?v=MmYsI-h803s 

https://www.youtube.com/watch?v=8_q-pNZy4T4 

https://www.youtube.com/watch?v=2_SOZcIL3tk 
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