
MATEMATYKA  KLASA  5A: 

(WTOREK – 26.05.2020r.) 

Temat: Klasyfikacja i własności czworokątów – rozwiązywanie zadań. 

1. Uczniowie powtarzają klasyfikację czworokątów (podręcznik str. 201), poznaną na 

ostatniej lekcji. 

2. Bazując na własnościach czworokątów, uczniowie rozwiązują następujące 

zadania: 

• Ćwiczenia : zad. 2 str. 42, zad. 4 i 6 str. 44, zad. 8 str. 45. 

• Podręcznik : zad. 9 i 11 str. 203. 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 5A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 

 

(ŚRODA – 27.05.2020r.) 

Temat: Powtórzenie wiadomości o czworokątach. 

1. Uczniowie powtarzają własności oraz wzory na obwody wszystkich czworokątów 

poznane w tym dziale – prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, 

trapezu różnobocznego i prostokątnego, trapezu równoramiennego 

(przepisane lub wydrukowane ze strony szkoły). Proszę powtórzyć też rysowanie 

wysokości w różnych kierunkach w równoległoboku, rombie i trapezie, jak 

również konstruowanie wymienionych czworokątów przy użyciu cyrkla. 

2. Bazując na utrwalonych własnościach, uczniowie rozwiązują następujące zadania 

z podręcznika (rys. wykonujemy ołówkiem przy użyciu odpowiednich przyborów 

geometrycznych): 

Zad. 6, 7, 8, 10, 13, 14 str. 205. 

 

 *W tym dniu wszyscy uczniowie przesyłają wyraźne zdjęcia z rozwiązaniami 

powyższych zadań do sprawdzenia na adres mailowy annakomorowska111@wp.pl 

lub za pośrednictwem aplikacji Messenger, do godziny 1300. 
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(CZWARTEK – 28.05.2020r.) 

W tym dniu rozpoczynamy nowy dział, proszę zapisać w zeszycie jego tytuł: 

LICZBY   CAŁKOWITE 

Temat: Liczby ujemne. 

1. Uczniowie zapoznają się z zastosowaniem w codziennym życiu liczb ujemnych – 

podręcznik str. 208 (temperatura ujemna, oznaczanie na mapach „depresji” – 

czyli powierzchni położonych poniżej poziomu morza, itp.). 

2. Uczniowie przerysowują ołówkiem do zeszytu oś liczbową z przykładu 1 str. 209 

podręcznik, wraz z umieszczonymi tam przykładami liczb dodatnich, ujemnych i 0. 

Następnie zapisują: 

 

Zasady porównywania liczb ujemnych:  

➢ Każda liczba ujemna jest mniejsza od 0, np.: -1 < 0 , -5 < 0 ; 

➢ Każda liczba ujemna jest mniejsza od każdej liczby dodatniej, np.:  

-2 < 2 , -5 < 3 ;  

➢ Z dwóch liczb ujemnych ta liczba jest większa, która leży na osi 

bliżej zera (odwrotnie niż w przypadku liczb dodatnich), np.: 

-1 > -2 , -2 > -3 , -3 > -4 . 

 Pamiętaj! 

 Dla liczby „0” nie określamy znaku, nie jest ona ani dodatnia, ani ujemna. 

 Liczby przeciwne – są to liczby położone na osi po przeciwnych stronach    

zera, w tej samej odległości od zera, np.: 1 i -1 , 2 i -2 , -3 i 3 , -4 i 4 .  

 Liczbą przeciwną do „0” jest „0”.  

3. Uczniowie analizują dodatkowo informacje dotyczące liczb przeciwnych  
w przykładzie 3 str. 210 podręcznik. 

 
4. Bazując na poznanych własnościach liczb ujemnych, uczniowie rozwiązują 

następujące zadania z ćwiczeń: zad. 6 str. 47, zad. 8, 9, 12 str. 48 oraz zad. 13 str. 
49. 

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 5A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  

z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 

mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 

mailto:annakomorowska111@wp.pl


(PIĄTEK – 29.05.2020r.) 

Temat: Pojęcie liczby całkowitej. 

1. Uczniowie zapisują w zeszycie: 

 

Liczby naturalne : 0, 1, 2, 3, 4, 5, .... aż do  plus nieskończoności.  

Liczby ujemne – są to liczby przeciwne do liczb naturalnych : -1, -2, -3, 

-4, -5, .... aż do minus nieskończoności. 

Liczby całkowite – są to zarówno liczby naturalne, jak i liczby do nich 

przeciwne (ujemne) : ...., -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, .... 

 

Obrazujemy to w następujący sposób na osi liczbowej: 

(Uczniowie przerysowują do zeszytu oś liczbową wykonaną w podręczniku na str. 

210 w części „Sowa uczy”, różnymi kolorami zaznaczają obszary – liczby 

naturalne, liczby ujemne oraz liczby całkowite). 

 

2. Uczniowie rozwiązują następujące zadania z podręcznika ze str. 211:  

• zad. 3 (na początku doprowadź liczby do najprostszej postaci – wyłącz całości lub 

skróć),  

• zad. 4 (nie przerysowuj osi do zeszytu, podczas odczytywania liczb zwróć uwagę 

na różne jednostki na każdej osi),  

• zad. 5 (na każdej osi dobierz inną jednostkę dostosowaną do liczb, które masz na 

niej zaznaczyć), 

• zad. 6, 

• zad. 8 (wzoruj się na diagramie z przykładu 2 str. 209 podręcznik lub z zad. 13 str. 

49 ćwiczenia).  

 

*W tym dniu, kilkoro uczniów z klasy 5A, będzie poproszonych o wykonanie zdjęć  
z opracowania powyższego tematu i przesłanie ich w celu dokonania oceny na adres 
mailowy annakomorowska111@wp.pl lub przez Messengera. Informację, którzy 
uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 
telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 
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