
Matematyka klasa V  (4 godziny tygodniowo) 

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. ( 2 lekcje) 

 

1. Przypomnij sobie co to są ułamki dziesiętne i w jaki sposób je zapisujemy. 

2. Obejrzyj film:  

 

https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-liczbach-dziesietnych/DDadFFpsM 

3. Przejdź do części dotyczącej dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych  

(musisz zjechać trochę w dół wyświetlanej strony).. 

 

4. Przeanalizuj podane przykłady: 

 
Źródło: Podręcznik do matematyki kl. V, str.151, GWO 

 

 
Źródło: Podręcznik do matematyki kl. V, str.152, GWO 

 

 Rozwiąż zadania: 

 

Zad. 1 Oblicz sposobem pisemnym: 

 
Źródło: Podręcznik do matematyki kl. V, str.152, GWO 

https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-liczbach-dziesietnych/DDadFFpsM


Zad. 2 O ile złotych obniżono cenę leżaka, a o ile cenę namiotu?  

 

 

 
Źródło: Podręcznik do matematyki kl. V, str.152, GWO 

 

 

 

Temat: Ćwiczenia w pisemnym dodawaniu ułamków dziesiętnych. 

1. Przypomnij sobie wiadomości, jak dodajemy ułamki dziesiętne. 

 Możesz ponownie oglądnąć wybrane filmy lub skorzystać z podręcznika do 

matematyki. 

 

2. Wykonaj zadania klikając w poniższy link – zabawisz się w sprzedawcę sklepu: 

https://www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-na-paragonie_32_512 

oraz ćwicz dalej klikając w link” 

https://www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-ulamkow-dziesietnych_32_182 

 

 

Temat: Ćwiczenia w pisemnym odejmowaniu ułamków dziesiętnych. 

1. Przypomnij sobie wiadomości, jak odejmujemy ułamki dziesiętne. 

 Możesz ponownie oglądnąć wybrane filmy lub skorzystać z podręcznika do 

matematyki. 

2. Wykonaj zadania klikając w poniższe linki: 

https://www.matzoo.pl/klasa5/odejmowanie-ulamkow-dziesietnych_32_183 

https://www.matzoo.pl/klasa5/odejmowanie-ulamkow-dziesietnych-2_32_184 

https://www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-na-paragonie_32_512
https://www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-ulamkow-dziesietnych_32_182
https://www.matzoo.pl/klasa5/odejmowanie-ulamkow-dziesietnych_32_183
https://www.matzoo.pl/klasa5/odejmowanie-ulamkow-dziesietnych-2_32_184


Geografia klasa V (1 godzina tygodniowo) 

Temat: Krajobraz miejsko - przemysłowy Wyżyny Śląskiej.  

Zapraszam Cię do obejrzenia filmów:  

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=870#wslaska 

https://epodreczniki.pl/a/wyzyna-slaska---krajobraz-przemyslowy/Dbg3Wdurx 

https://podrozeodkuchni.pl/2016/08/slaski-lobiod-czyli-22-dania-slaskie-ktorych-nie-

znaliscie/ 

 

Po obejrzeniu wszystkich filmów odpowiedz na pytania: 

1. Wskaż położenie Wyżyny Śląskiej? 

2. Jaki jest najcenniejszy naturalny surowiec tego regionu? 

2. Co to są hałdy pokopalniane? 

3. Jakie znasz skutki zmian w środowisku przyrodniczym? 

4. Podaj przykład dania kuchni śląskiej?  

 

 

Informatyka klasa V ( 1 godzina tygodniowo)  

Temat: Jak stworzyć najprostszą prezentację? Power Point 

Z tej lekcji dowiesz się: 

✓ jak opowiadać historie tak, aby były ciekawsze dla odbiorców, 
✓ przedstawić historię w MS Office. 

http://www.mamkomputer.info/power-point-tworzenie-prezentacji/ 

https://www.templatemonster.com/pl/blog/tutorial/jak-zrobic-dobra-prezentacje-
powerpoint/ 

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

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=870#wslaska
https://epodreczniki.pl/a/wyzyna-slaska---krajobraz-przemyslowy/Dbg3Wdurx
https://podrozeodkuchni.pl/2016/08/slaski-lobiod-czyli-22-dania-slaskie-ktorych-nie-znaliscie/
https://podrozeodkuchni.pl/2016/08/slaski-lobiod-czyli-22-dania-slaskie-ktorych-nie-znaliscie/
http://www.mamkomputer.info/power-point-tworzenie-prezentacji/
https://www.templatemonster.com/pl/blog/tutorial/jak-zrobic-dobra-prezentacje-powerpoint/
https://www.templatemonster.com/pl/blog/tutorial/jak-zrobic-dobra-prezentacje-powerpoint/

