
MATEMATYKA

Klasa V

Poniedziałek 27.04.2020

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

1. Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina 10:00).

2. Wprowadzenie do tematu lekcji.

a) Ćw. Str.164

b) Przedstawienie sposobu dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczby 

naturalne:

Dzieląc sposobem pisemnym ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną, 

wykonujemy działania tak jak na liczbach naturalnych, a w wyniku w 

odpowiednim miejscu (nad przecinkiem dzielnej) dopisujemy przecinek. 

3. Wspólne rozwiązywanie następujących zadań z podręcznika GWO :  

zad.1 – 4 str.165, zad.5 str.166 – uczniowie wpisują przykłady do 

zeszytów

4. Praca samodzielna ćwiczenia str. 83

5. Proszę samodzielnie rozwiązać zadania z „Karty pracy” i przesłać 

na adres e-mail matematyka.zabrnie@interia.pl  do 29.04.2020

6. W celu utrwalenia materiału proponuję obejrzeć filmy: 

https://pistacja.tv/film/mat00187-dzielenie-liczb-dziesietnych-przez-

mailto:matematyka.zabrnie@interia.pl
https://pistacja.tv/film/mat00187-dzielenie-liczb-dziesietnych-przez-liczby-naturalne?playlist=299


liczby-naturalne?playlist=299 

https://pistacja.tv/film/mat00190-dzielenie-pisemne-liczb-dziesietnych-

przez-liczby-naturalne?playlist=299 

KARTA PRACY 27.04.2020

zad. 1 Oblicz w pamięci:

zad.2 Oblicz sposobem pisemnym:
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Wtorek 28.04.2020

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

1. Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina 10:00) 

2. Wspólne rozwiązywanie następujących zadań z podręcznika GWO – 

zadania 6, 7, 8, 9 ze strony 166 – uczniowie wpisują rozwiązania zadań 

do zeszytu

3. Samodzielna praca w zeszycie ćwiczeń str. 84

4.  W celu utrwalenia materiału proponuję rozwiązać zadania ze strony: 

https://epodreczniki.pl/a/dzielenie-liczb-dziesietnych-przez-liczby-

naturalne/DDtfN7Krx

 

Czwartek 30.04.2020

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.

1. Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina 10:00).

2. Wspólnie analizowanie przykładów z podręcznika i podanie wniosku.

a) Ćw. str.167

b) 

Gdy obliczamy iloraz dwóch ułamków 

dziesiętnych, najpierw mnożymy 

dzielną i dzielnik przez 10, przez 100 

lub przez 1000 itd., tak aby dzielnik 

stał się liczbą naturalną następnie 

wykonujemy dzielenie.

3. Wspólne rozwiązywanie następujących zadań z podręcznika GWO – zad.1

str.167, zad.2, 3 str.168 – uczniowie wpisują rozwiązania zadań do 
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zeszytu.

4. Samodzielna praca w zeszycie ćwiczeń str. 85

5. W celu utrwalenia materiału proponuję obejrzeć filmy: 

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

playlist=299          

https://pistacja.tv/film/mat00193-dzielenie-pisemne-liczb-naturalnych-z-

wynikiem-dziesietnym?playlist=299 
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