
MATEMATYKA

Klasa V

Poniedziałek 20.04.2020

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

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

2. Wspólne rozwiązywanie następujących zadań z podręcznika GWO : 
zad. 5, 6 str. 156; zad. 6, 7 str. 158– uczniowie wpisują przykłady do 
zeszytów

3. Praca samodzielna ćwiczenia str. 77 ćw. 6-7 i str. 79 ćw.8 -9

4. W celu utrwalenia materiału proponuję rozwiązać online ćwiczenia od 1 
do 9 na stronie https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-liczb-
dziesietnych-przez-10-100-1000/DXgtfUGFD

Wtorek 21.04.2020

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

1. Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina 10:00) 
2. Wspólnie analizowanie przykładów z podręcznika i podanie wniosku.

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


Mnożąc ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną, wykonujemy 
działania tak jak na liczbach naturalnych, a w wyniku oddzielamy 
przecinkiem tyle cyfr (licząc od prawej strony), ile cyfr było po 
przecinku w ułamku dziesiętnym. Działania można wykonywać w 
pamięci lub sposobem pisemnym.

3. Wspólne rozwiązywanie następujących zadań z podręcznika GWO – 
zadania 1, 2, 3, 4 ze strony 160 – uczniowie wpisują rozwiązania zadań 
do zeszytu

4. Samodzielna praca w zeszycie ćwiczeń str. 80              

Czwartek 23.04.2020

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.

1. Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina 10:00).
2. Wspólnie analizowanie przykładów z podręcznika i podanie wniosku.



Mnożąc dwa ułamki dziesiętne, wykonujemy działania tak jak na 
liczbach naturalnych, a w otrzymanym wyniku oddzielamy 
przecinkiem (od prawej strony) tyle cyfr, ile łącznie cyfr po 
przecinku było w obu czynnikach.

3. Wspólne rozwiązywanie następujących zadań z podręcznika GWO – 
zadania 1, 2, 3, 4 ze stron 162 - 163 – uczniowie wpisują rozwiązania 
zadań do zeszytu.

4. Samodzielna praca w zeszycie ćwiczeń str. 81
5. W celu utrwalenia materiału proponuję obejrzeć filmy: 

https://pistacja.tv/film/mat00185-pamieciowe-mnozenie-ulamkow-
dziesietnych?playlist=299
https://pistacja.tv/film/mat00188-mnozenie-pisemne-liczb-dziesietnych?
playlist=299

     
Czwartek 23.04.2020

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.

1. Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina: 10:00).
2. Wspólne rozwiązywanie następujących zadań z podręcznika GWO – 

zadania 5, 6, 7 ze strony 163 oraz zadania 94, 95, 96 ze strony 256 – 
uczniowie wpisują rozwiązania do zeszytu.

3. Samodzielna praca w zeszycie ćwiczeń str. 82
4. W celu utrwalenia materiału proponuję rozwiązać online ćwiczenia 

podane na stronie https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-liczb-
dziesietnych/DJBgIQqCN

https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-liczb-dziesietnych/DJBgIQqCN
https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-liczb-dziesietnych/DJBgIQqCN
https://pistacja.tv/film/mat00188-mnozenie-pisemne-liczb-dziesietnych?playlist=299
https://pistacja.tv/film/mat00188-mnozenie-pisemne-liczb-dziesietnych?playlist=299
https://pistacja.tv/film/mat00185-pamieciowe-mnozenie-ulamkow-dziesietnych?playlist=299
https://pistacja.tv/film/mat00185-pamieciowe-mnozenie-ulamkow-dziesietnych?playlist=299

