
Matematyka – klasy 5- zestaw 6

Witajcie piątoklasiści na naszych zajęciach zdalnych.
Dziękuję za wszystkie wykonane zadania z poprzedniego zestawu,

każdemu odsyłam informację zwrotną o ilości plusów czy o
wystawionej ocenie. 

Muszę jeszcze dopisać ważną uwagę dotyczącą zadań domowych:
Pisałam już, że za sześć plusów jest 6, ale nie poinformowałam Was, że

za brak zadania domowego z zajęć obowiązkowych wstawiam „-”, a trzy
minusy to 1.

Potrzebujecie do zajęć:

-zeszytu (aby wpisać tam temat
lekcji i obliczać zadania), 
-długopisu (aby mieć czym
pisać),
-dobrego nastawienia.

     Poznaliście już algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego 
ułamków dziesiętnych. Na kolejnych lekcjach będziemy utrwalać, 
powtarzać dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych;    
rozwiązywać zadania z treścią, a w poniedziałek- napiszecie kartkówkę.

L- 6
(czwartek 02.04)

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych-
rozwiązywanie zadań.

Cele lekcji:
- dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym,
- doskonalenie sprawności rachunkowej.



Co jest najważniejsze podczas dodawania i odejmowania ułamków 
dziesiętnych? Uzyskacie na to pytanie odpowiedź udzielając 
odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie 1- W którym przykładzie poprawnie podpisano ułamki w 
słupku?

Poprawna odpowiedź to B (musi być zapisana całość pod całością, 
przecinek pod przecinkiem, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek itd.).

Pytanie 2- W którym przykładzie poprawnie odjęto ułamki?

Poprawna odpowiedź to A (nie można od 0 odjąć 2- trzeba pożyczać od 
sąsiada).

Pytanie 3- W którym przykładzie poprawnie zapisano działanie 
100- 28,25?          

   

Poprawna odpowiedź to B, bo 100 całych to inaczej 100,00.



   Teraz zapraszam do rozwiązania zadań z Learning Apps (nie 
trzeba wysyłać rozwiązanych zadań; ważne, abyście rzetelnie rozwiązali
zaproponowane zadania i doskonalili swoją sprawność rachunkową; 
wszystkie obliczenia potrzebne do wskazania prawidłowej odpowiedzi- 
zapisujcie w zeszycie).

Zad 1) Połącz odpowiednie działanie z wynikiem:
https://learningapps.org/10248830 

Zad 2) Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych- gra milioner
https://learningapps.org/10249319 

Koniec na dzisiaj!

Przerwa !!!



L- 7
(piątek 03.04)

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych-
rozwiązywanie zadań z treścią.

Cele lekcji:
- dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym,
- rozwiązywanie zadań z treścią z wykorzystaniem poznanych działań,
- doskonalenie sprawności rachunkowej.

    Teraz będziemy rozwiązywali zadania z treścią. Zaczynamy zawsze 
od analizy zadania (co jest dane? co mamy obliczyć? zrobić rysunek 
pomocniczy; czy będziemy dodawać czy odejmować ułamki?). Potem 
wykonujemy odpowiednie działanie pisemne (dodawanie lub 
odejmowanie); sprawdzamy czy nasz wynik jest poprawny, a na koniec 
dajemy odpowiedź.

Rozwiążmy wspólnie dwa zadania (nie zapisuj ich w zeszycie, tylko 
przeanalizuj)

Zad 1) Żeby odwiedzić babcię, Darek musi przejechać 6,37 km 
pociągiem i 5,45 km autem. Ile km musi przejechać w sumie, żeby 
dojechać do babci?

Musimy dodać nasze ułamki, aby policzyć ile
w sumie km ma Darek do domu babci.



Zapisujemy odpowiedź:
Darek musi przejechać 11,82 km do babci.

Zad 2) Słoik ogórków waży brutto 1,22 kg, a waga netto wynosi 0,95 
kg. Ile waży pusty słoik?

Musimy odjąć nasze ułamki, aby policzyć wagę pustego
słoika.

Zapisujemy odpowiedź:
Pusty słoik waży 0,27 kg.

Zapisz w zeszycie temat dzisiejszych zajęć i rozwiąż w nim poniższe
zadania:

Zad 1) Łańcuszek waży 2,67 g, a wisiorek 1,72 g. O ile cięższy jest 
łańcuszek?

Zad 2) Zbroja rycerza Zbyszka ważyła 58,3 kg, a zbroja jego konia 
117,6 kg. Miecz rycerza ważył aż12,75 kg, topór 9,75 kg, a włócznia 4,6
kg. Zbyszko bez zbroi i ekwipunku ważył 96 kg. Jaki ciężar musiał 
dźwigać biedny koń Zbyszka? 



Zad 3) Jurek miał w skarbonce 125, 67 zł. Wydał na grę 48,99 zł. Ile zł 
mu zostało?

Proszę o przesłanie zadania domowego tylko uczniów z numerami w
dzienniku: 3, 7, 12, 15 i 19 (za każdym razem będę prosiła innych 
uczniów, ponieważ bardzo dużo czasu zajęło mi sprawdzanie 
poprzednich zadań domowych; nie martwcie się- każdy będzie miał 
szanse na wysłanie swojego zadania).
Mój adres AgaaWit007@gmail.com. Na zadania czekam (ale tylko od 
wskazanych osób!!!) do 06.04 do godz.20:00. Za każde poprawnie 
rozwiązane zadanie otrzymacie +.

KONIEC ZAJĘĆ!!!

Odpoczynek! Może Taniec?

L- 8
(poniedziałek 06.04)

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych-
kartkówka  .  

    Celem lekcji jest napisanie przez Was kartkówki, która sprawdzi 
Waszą znajomość dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych oraz
sprawność rachunkową. 

      Przypominam o poprawnym podpisywaniu ułamków dziesiętnych w 
słupku podczas dodawania i odejmowania. 

    Obliczenia pomocnicze pisz w zeszycie.



Proszę wejść na stronę Eduelo klikając link https://www.eduelo.pl/  

Rozwiąż test „Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych”, który 
znajduje się w zakładce TESTY. Test składa się z 12 zadań. Za test 
otrzymasz ocenę (kartkówka wagi 2). Test rozwiąż do wtorku 07.04.

POWODZENIA!

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

POZDRAWIAM

Agnieszka Witkowska


