
      

Temat: Ułamek jako część całości i iloraz.

1. Przypomnijmy, co to jest ułamek: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk8zXrCKubw

2. Oglądnij e-lekcję: Ułamek jako iloraz. 

https://www.youtube.com/watch?v=wyjrkrT8Ccs

3. Uzupełnij notatkę z lekcji. Wpisz do zeszytu.

 

Przykłady ułamków: 

4. Obejrzyj e-lekcję. Dowiesz się jak zamieniamy liczbę mieszaną a 

https://www.youtube.com/watch?v=em9y8ZuNDrw

Przeczytaj i utrwal. 

Lekcja     30.03.2020 r.

Temat: Ułamek jako część całości i iloraz. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk8zXrCKubw 

https://www.youtube.com/watch?v=wyjrkrT8Ccs 

3. Uzupełnij notatkę z lekcji. Wpisz do zeszytu. 

 

lekcję. Dowiesz się jak zamieniamy liczbę mieszaną a ułamek niewłaściwy. 

https://www.youtube.com/watch?v=em9y8ZuNDrw 

 

30.03.2020 r., 31.03.2020r. 



 

5.  Wykonaj zadania z podręcznika. Poziom A, poziom B (a-d), poziom C (a-f), poziom D (a-f) 

Screen wklejam poniżej dla 6 - tej klasy. Rozwiązania wpisz do zeszytu. 

 

OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanych zadań z poziomu C, poziomu D z zeszytu lub przeskanuj i prześlij do nauczyciela 

wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

6. Klasa 5 - Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 62 zad. 1,2,3,5,7.  

Klasa 6 - wykonaj te ćwiczenia. Wydrukuj i wklej do zeszytu lub same rozwiązania zapisz w zeszycie.  

 



 

 

 



      Lekcja      01.04.2020,  

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków. 

1. Zapoznaj się w jaki sposób porównujemy ułamki:  

o tych samych mianownikach: 

https://www.youtube.com/watch?v=7dHUhuSnGK0 

o tych samych licznikach 

https://www.youtube.com/watch?v=I1YqPPEiY1E 

oraz co to jest skracanie i rozszerzanie ułamków. 

https://www.youtube.com/watch?v=bnjptlWRbPE 

https://www.youtube.com/watch?v=7w45aUU5H2Y 

 



 

2. Wpisz zadanie do zeszytu i uzupełnij. 

 

3. Wykonaj zadanie online 

https://www.matzoo.pl/klasa5/porownywanie-ulamkow_27_96 

4.Wykonaj z podręcznika do klasy 5 strona 155 zadanie 1 poziom A (a-c), poziom B (a-d). Screen dla klasy 6 

poniżej. Rozwiązania wpisz do zeszytu. 

 

 

5. Wykonaj z podręcznika do klasy 5 strona 156 zadanie 2 poziom A (a-d), poziom B (a-d). Screen dla klasy 6 

poniżej. Rozwiązania wpisz do zeszytu. 



 

 

6. Wykonaj z podręcznika do klasy 5 strona 156 zadanie 3 (a-c), zadanie 4 (a-c) oraz zadanie 5. 

Screen dla klasy 6 poniżej. Rozwiązania wpisz do zeszytu. 

 

OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanych zadań 3,4,5 z zeszytu lub przeskanuj i prześlij do nauczyciela wraz z podpisem - 

twoje imię i nazwisko. 

 


