
Plan pracy na tydzień 18.05.2020 - 22.05.2020 

 Drodzy piątoklasiści. 

Podaję Wam harmonogram pracy na kolejny tydzień. 
 

Prosiłabym, aby przesyłać w formie zdjęć: 

 zadania z tylko zeszytu przedmiotowego – z czwartku 21 maja – czyli zad.I, II,III /str.122 
 

Zdjęcia najlepiej przesyłać na mojego Messengera lub ewentualnie na emaila:agnieszka.hadro@wp.pl 
 

 

Harmonogram lekcji : 
 

Poniedziałek (18.05.2020)   

Temat: Liczby dodatnie i ujemne. 
 

Proszę o zapisanie w zeszycie przedmiotowym tematu lekcji. 

 

Obejrzyjcie filmik pod wskazanym adresem: 

https://docwiczenia.pl/kod/m58bs9 
 

Proszę na kolorowo zapisać w zeszycie przedmiotowym notatkę: 

 

 

 

 Liczba dodatnia jest zawsze większa od liczby ujemnej  np. 1 > - 4 

 Zero jest większe od każdej liczby ujemnej i mniejsze od każdej liczby dodatniej 

     np.  0 > - 5        0 < 7 

 

 

 

Liczby przeciwne 

 
Liczbami przeciwnymi nazywamy dwie liczby leżące na osi liczbowej w tej samej 

odległości od zera, lecz po przeciwnych stronach. 

 

 
 

mailto:agnieszka.hadro@wp.pl
https://docwiczenia.pl/kod/m58bs9


Przykłady par liczb przeciwnych: 

 
 

Liczby przeciwne mają tę własność, że ich suma wynosi 0. 
 

 

 

 

Liczby całkowite 
 

Liczby całkowite to liczby naturalne i liczby do nich przeciwne: 

…, –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, … 

Liczb całkowitych jest nieskończenie wiele. 

 

 

Proszę rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń ze strony 132 ćw.1,2.  

 

 

 

Wtorek (19.05.2020)  

Temat: Liczby dodatnie i ujemne – ćwiczenia. 
 

Proszę o zapisanie w zeszycie przedmiotowym tematu lekcji. 

 

 Przypomnijcie sobie wiadomości poznane na ostatniej lekcji – dokładnie przeczytajcie notatkę 

zapisaną pod ostatnim tematem w zeszycie. Na podstawie tych wszystkich informacji  proszę rozwiązać 

zadania : 

 w zeszycie ćwiczeń ze strony 132 - 133 - ćw. 4,5,6,7,8,9. 

 USTNIE czyli bez zapisywania rozwiązań w zeszycie przeanalizujcie i odpowiedzcie ustnie na 

pytania zadane w zad.7/str.111 oraz zad.8/str.112. 

 

 

 



Środa (20.05.2020)   

Temat: Dodawanie liczb całkowitych. 

Proszę o zapisanie w zeszycie przedmiotowym tematu lekcji. 

 

Obejrzyjcie filmik pod wskazanym adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=TCZUgM6WS64 

 

 Proszę na kolorowo zapisać w zeszycie przedmiotowym notatkę: 

 

Następnie proszę rozwiązać zadanie w zeszycie ćwiczeń  

 ze str. 135 ćw.3,4,5,6. 

 

Czwartek (21.05.2020)   

Temat: Dodawanie liczb całkowitych – zadania. 

Proszę o zapisanie w zeszycie przedmiotowym tematu lekcji. 

 

    Następnie proszę rozwiązać zadania z podręcznika  

 ze str. 122 – zad. I, II, III.                                              

 

                           

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=TCZUgM6WS64

