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    Lekcja        11.05.2020 

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. 

1. Zobacz, jak dodajemy i odejmujemy ułamki dziesiętne. 

 
Możemy także dodawać i odejmować ułamki dziesiętne pisemnie. Stosuj ważną zasadę „PRZECINEK POD 

PRZECINKIEM”. Zobacz: 

 

 

Dla utrwalenia możesz oglądnąć elekcję. 
https://www.youtube.com/watch?v=2BtFTM7mCxg 
 
2. Wykonaj zadanie 1 z podręcznika, str. 18. Screen tego zadania poniżej. Tylko zaznaczone przykłady. Wyjaśnienia w 
czerwonej ramce. Przykłady wpisz do zeszytu. 
 

OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanych przykładów z zadania 1 z zeszytu, przeskanuj i prześlij do nauczyciela 

wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

 

Wytnij i wklej do zeszytu. 

Wytnij i wklej do zeszytu. 
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    Lekcja        12.05.2020 

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. Ćwiczenia. 

1. Wykonaj ćwiczenie 1.. Przepisz przykłady do zeszytu. Pamiętaj o zasadzie „PRZECINEK POD PRZECINKIEM”, CYFRA 
POD CYFRĄ. Jeśli zapiszesz działania równo, czytelnie - będzie łatwiej Ci liczyć. 
 

 
OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanych przykładów z ćwiczenia 1 z zeszytu, przeskanuj i prześlij do 

nauczyciela wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

2. Wykonaj zadanie 2 z podręcznika, str. 18. Tylko zaznaczone przykłady. Screen tego zadania poniżej. 

 



 

 

     Lekcja

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. Ćwiczenia.

1. Czas na trening. Tylko trening czyni mistrza. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4, ze strony 93 

Screen tych ćwiczeń poniżej. 

Lekcja       

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. Ćwiczenia. (2h) 

Czas na trening. Tylko trening czyni mistrza. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4, ze strony 93 
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13.05.2020, 

 

Czas na trening. Tylko trening czyni mistrza. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4, ze strony 93 oraz 5 ze str. 94. 
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2. Ćwiczenia rachunkowe do wykonania. Przepisz przykłady do zeszytu i oblicz. 

 
OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanych przykładów z ćwiczenia 2 z zeszytu, przeskanuj i prześlij do nauczyciela wraz z 

podpisem - twoje imię i nazwisko. 

     Lekcja       18.05.2020 

Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych..przez 10, 100, 1000 (1h) 

1. Przeczytaj poniższą lekcję. 

 

Wytnij i wklej do zeszytu. 



 

2. Wykonaj zadanie 1 z podręcznika str

OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanych przykładów

wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko.

    Lekcja  

Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych..

1. Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 96.(z

100 ∙ 2,84 = 284

30 : 1000 = 0,03

 

r. 24. Screen poniżej. Tylko zaznaczone przyk

 

Zrób zdjęcie wykonanych przykładów z zadania 1 z zeszytu, przeskanuj i prześlij do nauczyciela 

twoje imię i nazwisko. 

      19.05.2020

ułamków dziesiętnych..przez 10, 100, 1000 -

.ćw.) Screen poniżej.

 

Wytnij i wklej do zeszytu.

4,0=284 zł 

3 zł 

5 

kłady. 

przeskanuj i prześlij do nauczyciela 

.05.2020 

- ćwiczenia. 

Wytnij i wklej do zeszytu. 



 

2. Wykonaj ćwiczenie 3 ze strony 96.(z

3. Uzupełnij tabelę z ćw. 4 str. 97. Scre

4. Wykonaj zadania: 1,2,3. Wytnij i wkl

OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanego

twoje imię i nazwisko. 

.ćw.) Screen poniżej. Możesz wyciąć i wkleić 

een poniżej. 

lej do zeszytu. 

o zadania 1,2,3 przeskanuj i prześlij do nauczyciela wraz z podpisem 
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 do zeszytu. 

 

 

 

przeskanuj i prześlij do nauczyciela wraz z podpisem - 
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     Lekcja       19.05.2020 

Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych... 

1. Zapoznaj się. 

 

2. Wpisz do zeszytu na kolorowo. 

 

3. Wykonaj w zeszycie zadanie 1. 

Zad.1 Oblicz. 
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     Lekcja       20.05.2020 

Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych... Ćwiczenia. 

1.Wykonaj ćwiczenia 7 i 8 ze str. 98 Screen poniżej. Możesz wyciąć i wkleić do zeszytu. 

 

2. Wykonaj Zadanie 1, 2. Możesz wyciąć i wkleić do zeszytu. 

 

OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanego zadania 1,2 przeskanuj i prześlij do nauczyciela wraz z podpisem - 

twoje imię i nazwisko. 

 

 


