
MATEMATYKA  KLASA  5A: 

(WTOREK - 07.04.2020r.) W tym dniu zaczynamy nowy dział. Proszę zapisać  

w zeszycie jego nazwę: 

UŁAMKI  DZIESIĘTNE 

Temat: Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000, ..... 

1. Uczniowie, na podstawie przykładów z podręcznika str. 167, przypominają sobie: 

 

 jakiego rodzaju ułamki nazywamy „ułamkami dziesiętnymi”, 

 zasadę zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne oraz ułamków dziesiętnych na 

zwykłe, 

 nazwy poszczególnych cyfr w ułamku dziesiętnym:  

-    przed przecinkiem – jedności, dziesiątki, setki, tysiące,... itd.  

- po przecinku - części dziesiąte, części setne, części tysięczne, części 

dziesięciotysięczne, części stutysięczne, części milionowe,...itd. 

 zasadę skracania i rozszerzania ułamków dziesiętnych (dopisywanie zer po 

przecinku na końcu do odpowiedniego rzędu lub ich pomijanie). 

 

2. W celu pełniejszego zrozumienia zagadnienia uczniowie przechodzą na stronę 

darmowych wideolekcji:  https://pistacja.tv/ 

Następnie postępują według podanych kroków: Zakładka Dla ucznia / Wyszukaj 

temat dla swojej klasy / Szkoła Podstawowa kl. IV-VI i wpisują temat do 

wyszukania „Liczby dziesiętne”. Wystarczy uruchomić i z uwagą obejrzeć 

przygotowany tam materiał.  

 

3. Na podstawie utrwalonego materiału uczniowie rozwiązują następujące zadania  

z podręcznika : zad. 2, zad. 3, zad. 4, zad. 6 str. 168 oraz z ćwiczeń: zad. 2 str. 18. 

 

 

*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. Informację, którzy uczniowie zostali wytypowani, przekażę 

telefonicznie do rodziców ok. godz. 15.00.  OWOCNEJ PRACY!  
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(ŚRODA - 08.04.2020r.) 

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. Ułamki dziesiętne na osi liczbowej. 

 

1. Uczniowie, na podstawie przykładów z podręcznika str. 167, przypominają sobie: 

 regułę porównywania ułamków dziesiętnych, 

 zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci dziesiętnej. 

 

2. Zachęcam również do obejrzenia darmowych wideolekcji w tej tematyce na stronie 

https://pistacja.tv/ (postępuj według kroków opisanych w poprzednim temacie). 

Jest tam również materiał dotyczący ułamków dziesiętnych na osi liczbowej. 

 

3. Bazując na utrwalonym materiale uczniowie rozwiązują następujące zadania: 

- podręcznik: zad. 8 i zad. 9 str. 169, zad. 11 str. 170, 

- ćwiczenia: zad. 6 str. 19. 

 

*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. Informację, którzy uczniowie zostali wytypowani, przekażę 

telefonicznie do rodziców ok. godz. 15.00.  OWOCNEJ PRACY!  
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