
MATEMATYKA  KLASA  5A: 

(WTOREK - 21.04.2020r.) 

Temat: Doskonalenie mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, 

...  . 

1. Uczniowie przypominają sobie reguły mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych 

przez 10, 100, 1000, 10000, ... itd., poznane na ostatniej lekcji. Można jeszcze raz 

przeanalizować informacje w podręczniku na str. 174 – „Sowa przypomina” oraz 

Przykład 1 str. 174 i Przykład 2 str. 175. 

2. Bazując na utrwalonych regułach uczniowie rozwiązują następujące zadania: 

 ćwiczenia : zad. 1 i zad. 2 str. 25, 

 podręcznik : zad. 5 str. 175 i zad. 9 str. 176.  

 

*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 lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 

 

(ŚRODA - 22.04.2020r.) 

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych. 

 

1. W celu poznania reguł dotyczących mnożenia ułamków dziesiętnych sposobem 

pisemnym, uczniowie uważnie analizują przykłady z podręcznika: przykład 1 str. 177 

(sposób III – pisemny), przykład 2 str. 177 (sposób Bartka – pisemny). 

 

2. W celu poznania reguły mnożenia ułamków dziesiętnych pamięciowo, uczniowie 

uważnie analizują przykład 4 str. 179 w podręczniku.  

 

 

3. 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 

„Działania na ułamkach dziesiętnych”. Wystarczy uruchomić i z uwagą obejrzeć 

przygotowany tam materiał (dwie wideolekcje na temat: Mnożenie pamięciowe 

ułamków dziesiętnych oraz Mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych).  
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Najważniejsze reguły podczas mnożenia ułamków dziesiętnych : 

 Ułamki dziesiętne mnożymy pisemnie tak jak liczby naturalne – 

podpisujemy w „słupku”, nie zwracając uwagi na przecinki. 

 W uzyskanym wyniku (iloczynie) oddzielamy przecinkiem tyle cyfr (licząc 

od końca), ile cyfr po przecinku jest łącznie w obu czynnikach.  

 

Zapisz powyższe reguły w zeszycie przedmiotowym ! 

 

4. Na podstawie poznanych zasad, uczniowie rozwiązują następujące zadania: 

 ćwiczenia : zad. 2 str. 27, 

 podręcznik: zad. 1 str. 179 (pamięciowo – tak jak wyjaśniono w przykładzie 4 str. 

179) oraz zad. 2 str. 179 (pisemnie – zgodnie z poznanymi regułami).  

 

*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 lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 

 

(CZWARTEK - 23.04.2020r.) 

Temat: Potęgowanie ułamków dziesiętnych. Wykorzystanie mnożenia ułamków 

dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych. 

1. W celu utrwalenia reguł obliczania drugiej oraz trzeciej potęgi ułamków 

dziesiętnych, uczniowie analizują przykład 3 str. 178 w podręczniku (sposób II – 

pisemny).  

Pamiętaj ! 

 Druga potęga liczby – to inaczej „kwadrat” tej liczby (np. 52). 

 Trzecia potęga liczby – to inaczej „sześcian” tej liczby (np. 53). 

 

2. Bazując na utrwalonych zasadach, uczniowie rozwiązują następujące zadania  

z podręcznika: zad. 3 str. 179 (pisemnie), zad. 6 str. 179, zad. 8 i zad. 9 str. 180.  
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*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 lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 

 

(PIĄTEK - 24.04.2020r.) 

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych. 

1. Uczniowie przypominają sobie regułę dzielenia liczb z „zerami” na końcu, analizując 

przykład „Sowa przypomina” na str. 181 w podręczniku. 

Skreślamy taką samą ilość „zer” na końcu w obu liczbach, a następnie 

wykonujemy dzielenie już pomniejszonych liczb. 

2. Uczniowie poznają reguły dzielenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym, 

analizując przykłady z podręcznika: przykład 1 str. 181 (sposób II – pisemnie), 

przykład 2 i przykład 3 str. 182. 

 

3. W celu pełniejszego zrozumienia zagadnienia uczniowie koniecznie 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 

„Działania na ułamkach dziesiętnych”. Wystarczy uruchomić i z uwagą obejrzeć 

przygotowany tam materiał (trzy wideolekcje na temat: Dzielenie pisemne liczb 

dziesiętnych przez liczby naturalne , Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych oraz  

Dzielenie pisemne liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym).  

Najważniejsze reguły podczas dzielenia ułamków dziesiętnych sposobem 

pisemnym: 

 Jeżeli dzielnik jest liczbą naturalną (bez przecinka) – możesz już 

przystąpić do dzielenia sposobem pisemnym. 

 Jeżeli w dzielniku występuje przecinek, wówczas pomnóż obie liczby 

przez 10 lub 100 lub 1000 tak, aby w dzielniku nie było przecinka  

(w dzielnej, pomimo dokonanego mnożenia, przecinek może być 

widoczny). 

 Podziel pisemnie liczby tak, jak podczas dzielenia liczb naturalnych. 

 W otrzymanym wyniku postaw przecinek dokładnie nad przecinkiem 

dzielnej. 
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 Gdy otrzymasz resztę z dzielenia – postaw w wyniku przecinek, do reszty 

dopisz „zero” i dziel dalej. 

Zapisz powyższe reguły w zeszycie przedmiotowym ! 

 

4. W celu utrwalenia poznanych zasad, uczniowie rozwiązują następujące zadania: 

 Ćwiczenia : zad. 1 str. 29 (tu - nie przesuwamy przecinków, gdyż dzielniki są liczbami 

naturalnymi), zad. 2 str. 29 (tu – pamiętamy już o przesuwaniu przecinków w obu 

liczbach (mnożenie przez 10) w tych przykładach, gdzie dzielnik jest ułamkiem). 

 Podręcznik : zad. 1 str. 183,  w a) -  nie przesuwamy przecinków, gdyż dzielniki są 

liczbami naturalnymi, w b), c) i d) - pamiętamy już o przesuwaniu przecinków w 

obu liczbach (mnożenie przez 10 lub 100) w celu doprowadzenia do dzielenia przez 

liczby naturalne. 

 

*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 lub przez Messengera. Informację, którzy 

uczniowie zostali wytypowani, przekażę za pośrednictwem Messengera lub 

telefonicznie ok. godz. 1500.  OWOCNEJ PRACY! 
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