
Klasa V
Poniedziałek 30.03.2020

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych

1. Korzystając z przykładów podanej na tej stronie najpierw przypomnicie sobie 

jak zaznacza się ułamki dziesiętne na osi liczbowej. W dalszej części pokazane

jest jak się porównuje ułamki dziesiętne https://epodreczniki.pl/a/liczby-

dziesietne-na-osi-liczbowej/D61TGMzae

2. Podręcznik otwórzcie na stronie 146 i napiszcie odpowiedź do ćwiczenia o 

niedźwiedziach.

3. Proszę zrobić z podręcznika zadanie 1, 2, 3 str. 146

4. Zeszyt ćwiczeń str 52-53 

5. Proponuję dla utrwalenia wiadomości obejrzeć filmik 

https://pistacja.tv/film/mat00137-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-

dziesietnych-wprowadzenie?playlist=249

Wtorek 31.03.2020

Temat: Różne sposoby zapisywania długości i masy.

1. Proponuję zapoznać się z zadaniami znajdującymi się na podanej stronie 

https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych-w-postaci-

liczb-dziesietnych/D17OmdYVJ

2. Jednostki długości i zależności między nimi 

1cm = 10 mm, więc 1mm = 0,1 cm

1dm = 10 cm, więc 1cm = 0,1 dm

1m = 100 cm, więc 1cm = 0,01m

1km = 1000 m, więc 1m = 0,001 km

3. Jednostki masy i zależności między nimi

1dag = 10g, więc 1g = 0,1dag

1kg = 100dag, więc 1dag = 0,01kg

1kg = 1000g, więc 1g = 0,001kg

https://epodreczniki.pl/a/liczby-dziesietne-na-osi-liczbowej/D61TGMzae
https://epodreczniki.pl/a/liczby-dziesietne-na-osi-liczbowej/D61TGMzae
https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych-w-postaci-liczb-dziesietnych/D17OmdYVJ
https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych-w-postaci-liczb-dziesietnych/D17OmdYVJ
https://pistacja.tv/film/mat00137-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-dziesietnych-wprowadzenie?playlist=249
https://pistacja.tv/film/mat00137-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-dziesietnych-wprowadzenie?playlist=249


1t = 1000kg, więc 1kg = 0,001t

4. Proszę zrobić z podręcznika zadanie 2 strona 149

5. W ćwiczeniach zrób zadania ze strony 72

Czwartek 02.04.2020

Temat : Różne sposoby zapisywania długości i masy.

1. Proszę rozwiązać zadania z podręcznika

str. 150 zad. 3, 4, 5, 6

2. W ćwiczeniach proszę rozwiązać zadania ze strony 73.

3. Proponuję rozwiązać quiz znajdujący się na stronie 

https://www.quizme.pl/quiz/start/404720737 

Piątek 03.04.2020

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

1. Proponuję zapoznać się z zadaniami znajdującymi się na podanej stronie 

https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-i-odejmowanie-liczb-dziesietnych/

DpWPbzS3B Proszę przećwiczyć zadania, które znajdują się w części pt 

„Pamięciowe dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych”  

2. Proszę starannie w zeszycie rozwiązać zadania z podręcznika

str. 151 ćw. A, ćw. B

str. 152 zad. 1

str. 152 zad. 2

3. Zrób w ćwiczeniach zadania na stronie 74 

4. Proponuję również obejrzeć filmy o dodawaniu i odejmowaniu pamięciowym 

ułamków dziesiętnych https://pistacja.tv/film/mat00141-dodawanie-

pamieciowe-liczb-dziesietnych?playlist=242 
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