
Matematyka klasa V  (4 godziny tygodniowo) 

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.  

Obejrzyj animację ukazującą jak mnożymy ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000: 

https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-liczb-dziesietnych-przez-10-100-1000/DXgtfUGFD 

 

Następnie spróbuj rozwiązać ćwiczenie 1: 

https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-liczb-dziesietnych-przez-10-100-1000/DXgtfUGFD 

Ćwicz dalej:  

 

Źródło: Podręcznik do matematyki kl. V, str.156, GWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Podręcznik do matematyki kl. V, str.156, GWO 

https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-liczb-dziesietnych-przez-10-100-1000/DXgtfUGFD
https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-liczb-dziesietnych-przez-10-100-1000/DXgtfUGFD


Temat: Ćwiczenia w mnożeniu ułamków dziesiętnych przez 10. 100, 1000.  

Zad. 1 

Siedemdziesiąt sześć setnych masy ziemniaka stanowi woda. Ile kilogramów wody jest w 100 kg 

ziemniaków?   

Źródło: Podręcznik do matematyki kl. V, str.156, GWO 

 

Zad. 2  

Kozia Góra niedaleko Bielska – Białej ma 0,686 km wysokości nad poziomem morza, a Łysa Góra 

koło Żerkowa ma 0,161 km wysokości. Wysokość szczytu Makalu w Himalajach jest dziesięć razy 

większa niż suma wysokości Koziej Góry i Łysej Góry. Jaką wysokość ma szczyt Makalu?  

Źródło: Podręcznik do matematyki kl. V, str.156, GWO 

 

Wykonaj ćwiczenia online: 

https://learningapps.org/921650 

 

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.  

 

 

Źródło: Podręcznik do matematyki kl. V, str.157, GWO 

https://learningapps.org/921650


 

Oblicz: 

 

Źródło: Podręcznik do matematyki kl. V, str.157, GWO 

 

Temat: Ćwiczenia w dzieleniu ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.  

Zad 1.  

 

Źródło: Podręcznik do matematyki kl. V, str.158, GWO 

Zad 2.  

 

Źródło: Podręcznik do matematyki kl. V, str.158, GWO 

 

Wykonaj ćwiczenia online:  

https://learningapps.org/921711 

 

https://learningapps.org/921711


Geografia klasa V (1 godzina tygodniowo) 

Temat: Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej. 

Wyżyna Lubelska wraz z Roztoczem zajmuje większą część województwa lubelskiego, przy czym 

Roztocze sięga też do województwa podkarpackiego i dalej na Ukrainę. W zagospodarowaniu 

regionu dominuje rolnictwo ze względu na występowanie urodzajnych czarnoziemów, gleb 

brunatnych i rędzin.  

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu o Wyżynie Lubelskiej 

(musisz zjechać kursorem na sam dół strony) 

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-naturalne-pasa-wyzyn/DvyjHWulR 

Obejrzyj również film reklamujący województwo lubelskie  

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

Na zakończenie sprawdź swoją wiedzę i zagraj w grę: 

https://learningapps.org/342296 

 

Informatyka klasa V ( 1 godzina tygodniowo)  

Temat: Tworzymy przepiśnik kucharski w programie Power Point.   

 

Z tej lekcji dowiesz się jak: 

✓ dodawać dźwięk do prezentacji.  

✓ wykonam „przepiśnik" z ulubionymi daniami, który będzie ilustrowany  

i omówiony (dźwięk w prezentacji). 

 

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu prezentującego jak wstawić dźwięk do prezentacji:  

https://www.youtube.com/watch?v=BQcOqD2BgJc 

Teraz przystępujemy do tworzenia przepiśnika kucharskiego w programie Power Point, wstawiając 

kolejne slajdy i wypełniając je przepisami i ilustracjami dań.  

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

 

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-naturalne-pasa-wyzyn/DvyjHWulR
https://www.youtube.com/watch?v=OvwqZbDAbiQ
https://learningapps.org/342296
https://www.youtube.com/watch?v=BQcOqD2BgJc

