
Matematyka- klasa 5a- zestaw 5

Witajcie drodzy uczniowie na zajęciach zdalnych.

Na naszych lekcjach poznasz,jak się dodaje i odejmuje ułamki
dziesiętne.

Nim jednak przejdę do nowych tematów- podsumuję wyniki 2 testów,
które rozwiązywaliście na portalu edukacyjnym Eduelo.

I. „ZAPISYWANIE I ODCZYTYWANIE UŁAMKÓW
DZIESIĘTNYCH”

• Test rozwiązało 16 osób zdobywając od 38% do 100%
• 3 osoby nie rozwiązało testu
• średnia klasy to 89%

Chcę wyróżnić uczniów, którzy poprawnie rozwiązali wszystkie
zadania i zdobyli 100% punktów:



II. „PORÓWNYWANIE UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH”

• Test rozwiązało  17 uczniów zdobywając od 63% do 100 %
• 2 uczniów nie rozwiązało testu
• średnia klasy to 86%

Chcę wyróżnić uczniów, którzy zdobyli 100% punktów:

DZIĘKUJĘ RÓWNIEŻ POZOSTAŁYM UCZNIOM, KTÓRZY
ROZWIĄZYWALI TESTY .

PRZECHODZIMY DO NOWYCH TEMATÓW
ZAJĘĆ.

POTRZEBUJESZ: ZESZYT, DŁUGOPIS 
I DOBRE CHĘCI.

ZACZYNAMY !!!



L- 4
(wtorek 31.03)

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.

Cele lekcji:
-ĆWICZENIE SPRAWNOŚCI RACHUNKOWEJ
-POZNANIE ALGORYTMU ZAPISYWANIA UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH W 
SŁUPKU
-DODAWANIE UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH SPOSOBEM PISEMNYM.

Jak dodawać ułamki dziesiętne sposobem pisemnym?

Pokażę Wam to na trzech przykładach:

PRZYKŁAD 1- DODAJMY SPOSOBEM PISEMNYM UŁAMKI  4,725 i 5,563

ZAPISZEMY OBIE LICZBY JEDNA POD DRUGĄ TAK, ABY CAŁOŚCI BYŁY 

POD CAŁOŚCIAMI, PRZECINEK ZNAJDOWAŁ SIĘ POD PRZECINKIEM, 

CZĘŚCI DZIESIĄTE POD DZIESIĄTYMI, CZĘŚCI SETNE POD SETNYMI, 

ITD :

PRZYKŁAD 2- DODAJMY TERAZ SPOSOBEM PISEMNYM 13,6 i 24,54 

 



 

PRZYKŁAD 3- ZOBACZ, JAK OBLICZYĆ 8,37 + 4,6 NA PONIŻSZYM 
FILMIE:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_UvnJGYgEns&feature=emb_logo 

ZAPISZ W ZESZYCIE TEMAT DZISIEJSZYCH ZAJĘĆ 
I OBLICZENIA:

Zrób zdjęcie rozwiązanych zadań i prześlij je na maila: 
AgaaWit007@gmail.com do 01.04 do godz.19:00 (za poprawne wyniki 
będą++ , a wiadomo, że sześć plusów to 6).

Dla chętnych uczniów:
Oblicz w zeszycie sposobem pisemnym 10 prostych przykładów ze strony 
szaloneliczby.pl wpisz wyniki w swoim teście. Gdy otrzymasz X to znaczy, że 
popełniłeś błąd, gdy będzie to - wynik prawidłowy. 

Zrób zdjęcie obliczeń w zeszycie i również je prześlij do 01.04. do godz.19:00 (za 
poprawne rozwiązanie otrzymasz 6 za aktywność).

https://szaloneliczby.pl/dodawanie-ulamkow-dziesietnych-zadania/ 



KONIEC NA DZISIAJ! PRZERWA!

 

L- 4
(ŚRODA 01.04)

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Cele lekcji:
-poznanie algorytmu odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych,

-odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym,

-kształcenie sprawności rachunkowej.

Jak odejmować ułamki dziesiętne?
Pokażę Wam to na kilku przykładach:

Przykład 1- Odejmijmy ułamek 22,7 i 13,46

Musimy poprawnie podpisać w słupku nasze ułamki (tak, jak podczas dodawania) 
oraz dopisać 0 w pierwszym ułamku (aby oba ułamki miały tyle samo cyfr po 
przecinku). Teraz odejmujemy ułamki tak, jak liczby naturalne (zaczynamy 
odejmować od końca; pamiętaj, że jeśli nie możesz odjąć cyfr- pożyczasz „10” od 
„sąsiada” z lewej)

 



Przykład 2. Oblicz 6,84 – 3,21 oraz 12,31-5,6 obejrzyj na poniższym 
filmie od 3:34 minuty do 7:46 (jeśli chcesz obejrzeć więcej przykładów, 
to oglądaj film dalej)

https://www.youtube.com/watch?v=2BtFTM7mCxg 

ZAPISZ W ZESZYCIE TEMAT DZISIEJSZYCH ZAJĘĆ 
I OBLICZENIA:

 
Zrób zdjęcie rozwiązanych zadań i prześlij je na maila: 
AgaaWit007@gmail.com do 02.04 do godz.11:00 (za poprawne wyniki 
będą++ , a wiadomo, że sześć plusów to 6).

Dziękując za uwagę zapraszam na krótkie ćwiczenia fizyczne- tańcz, jak
PARABOLE 

https://www.youtube.com/watch?v=AGA_1HsP_C0 

Do zobaczenia w czwartek
Agnieszka Witkowska


