
Klasa 5 

Nauka zdalna 23.06.-25.06.2020r. 

Wtorek 23.06.2020r. 

Temat: Korzystanie z epodręczników w celu utrwalenia wiadomości- figury 

geometryczne. 

Proszę skorzystać z podanej strony  i rozwiązać ćwiczenia podane na tej stronie. 

https://epodreczniki.pl/a/podstawowe-figury-geometryczne/DIeI7N1Er 

Ważne! 

Jednym z podstawowych pojęć w geometrii jest punkt. Zwykle zaznaczamy go 

kropką i oznaczamy wielką literą. 

Ważne! 

Kolejnym podstawowym pojęciem w geometrii jest prosta. 

• Prosta nie ma początku ani końca. 

• Prostą oznaczamy małą literą. 

 Ważne! 

• Najczęściej półprostą oznaczamy za pomocą dwóch wielkich liter, przy 

czym pierwsza litera zawsze oznacza początek półprostej. 

 

Ważne! 

• Każdy odcinek ma dwa końce. 

• Końce odcinka oznaczamy wielkimi literami. Odcinek możemy też oznaczyć 

jedną małą literą. 

Ważne! 

Łamana to figura zbudowana z odcinków. Koniec jednego odcinka może być 

początkiem drugiego odcinka, koniec drugiego odcinka jest początkiem trzeciego, 

itd. 

 

https://epodreczniki.pl/a/podstawowe-figury-geometryczne/DIeI7N1Er


Odcinki, z których zbudowana jest łamana, to boki łamanej. 

Końce odcinków – to wierzchołki łamanej. 

 

Środa 24.06.2020r. 

Temat: Korzystanie z epodręczników w celu utrwalenia wiadomości- Ułamki 

zwykłe i dziesiętne. 

Proszę rozwiązać zadania zamieszczone na tej stronie. 

https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza---cwiczenia-przed-

sprawdzianem/DMjAI8wjN 

Ćwiczenie 1 

Odczytaj, jaką liczbę zaznaczono na osi liczbowej. 

 

 

Ćwiczenie 2 

Długość 4 dm 7 mm wyrażona w innej jednostce to 

 

…cm 

…m 

Ćwiczenie 3 

Jola kupiła 1200 g wiśni, a Andrzej 300 dag śliwek. 

Podaj wagę zakupów Joli i Andrzeja w kilogramach. 

https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza---cwiczenia-przed-sprawdzianem/DMjAI8wjN
https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza---cwiczenia-przed-sprawdzianem/DMjAI8wjN


 

Zakupy Joli ważyły ...kg, a zakupy Andrzeja … kg. 

 

Czyje zakupy ważyły więcej i o ile kilogramów? Zakupy … ważyły o …. kg 

więcej. 

 

Ćwiczenie 4 

Podaj poprawne wartości obu wyrażeń arytmetycznych. Wybierz odpowiedzi 

spośród A i B. 

 

11,46+5,13=A. 62,76,B. 16,59 

14,2−5,8=A.9,6,B. 8,4 

9,12+17,8=A. 26,2,B. 26,92 

2,3−1,53=A. 0,77,B. 1,5 

Ćwiczenie 5 

Suma trzech liczb jest równa 38,24 . Pierwsza liczba to 7,39, a druga jest od niej o 

6,41 większa. 

 

Oblicz trzecią liczbę. 

 

Oblicz, o ile trzecia liczba jest większa od drugiej. 

Ćwiczenie 7 

Iza kupiła w cukierni ciasto i zapłaciła 16,40 zł, a Jurek za swoje słodycze zapłacił 

trzy razy więcej. 

 

Ile zapłacił Jurek? 



 

Ile zapłaciłby Jurek, gdyby dokupił jeszcze pięć jednakowych batonów po 1,98 zł? 

 

Ćwiczenie 8 

Oblicz sposobem pisemnym. 

 

3,06 ∙1,2 

0,058∙ 2,7 

Ćwiczenie 9 

Za 3 kilogramy czereśni Ewa zapłaciła 13,80 zł. 

 

Jaka była cena 1 kilograma tych czereśni? 

 

Ile zapłaciłaby Ewa za 4,5 kg tych czereśni? 

 

Pokaż rozwiązanie 

Ćwiczenie 10 

Oblicz sposobem pisemnym 

 

wartość wyrażenia 5,04 : 0,9 

liczbę 2,5 razy mniejszą od liczby 3,425 

Pokaż rozwiązanie 

 

 

 



Czwartek 25.06.2020r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań -quizy matematyczne. 

Portale edukacyjne, aplikacje interaktywne dostępne w Internecie, gry, quizy 

umiejętnie wykorzystywane mogą pomóc ci w przyswajaniu wiedzy. Możesz 

wykorzystywać zasoby edukacyjne dostępne na takich portalach jak np.: Centrum 

Nauki Kopernik, Narodowy Instytut 

Audiowizualny, Interklasa, Medianauka, Scholaris. Znajdziesz tam, między 

innymi, aplikacje pozwalające na przykład na wprowadzanie zmian w widocznej na 

ekranie zawartości, poprzez przeciąganie tekstu lub grafiki w wybrane miejsce. 

Tego rodzaju sposób postępowania udostępniany jest na przykład na 

portalu Scholaris. 

MATEMATYKA 

1. gwo.pl    -  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

2. www.kangur-mat.pl/    -  "Kangur" 

3. jersz.pl/contests.html   -  Łowcy talentów 

4. www.matzoo.pl   -   Ćwiczenia z matematyki 

5. www.e-zadania.pl   -   Zadania z matematyki 

6. www.matematykadladzieci.pl/    -   Matematyka w grach  

7. www.geogebra.org/cms/pl/    -   Program o geometrii dla dzieci 

8. www.thatquiz.org/pl/   -   Nauka matematyki 

9. www.szalonelicznby.pl- testy z matematyki 

 

http://gwo.pl/
http://www.kangur-mat.pl/
http://jersz.pl/contests.html
http://www.matzoo.pl/
http://www.e-zadania.pl/
http://www.matematykadladzieci.pl/
http://www.geogebra.org/cms/pl/
http://www.thatquiz.org/pl/
http://www.szalonelicznby.pl-/

