
17.04.2020 – piątek – klasy 5a, 5b, 5d, 6d 

Lekcje matematyki z p. I. Pietras 

 

Klasa:  5a – piątek 17.04.20 

Temat lekcji: Kalendarz i obliczenia zegarowe –ćwiczenia. 

Proszę w ramach dzisiejszej  lekcji  wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń dot. obliczeń zegarowych  

i kalendarzowych:  

Ćwiczenie 3 str. 123 

Ćwiczenie 4 str. 124 

Ćwiczenie 7 str. 125 

Ćwiczenie 8 str. 125 

Jeśli ktoś będzie miał problem z rozwiązaniem ww. ćwiczeń proszę przesyłać zapytania na grupę klasową – 

wytłumaczę i pomogę.  

Zachęcam Was także do obejrzenia cztero- minutowych  filmików z przykładami obliczeń 

kalendarzowych:  

https://www.youtube.com/watch?v=FLAKFHXuK2M 

https://www.youtube.com/watch?v=r0YA_yXFGZY 

 

 

Klasa:  5b – piątek  17.04.20 

Temat lekcji: Kalendarz i zegar. 

Lekcja  on-line – początek spotkania  godz. 11:00 – link do lekcji: 

 https://livewebinar.com/236-290-443/6cfcd5bd5f747a5701ab50c1dc81f304 

Dziś na lekcji przypomnimy sobie obliczenia zegarowe – (przykłady w podręczniku strona 94) – oraz 

obliczenia kalendarzowe (m.in. odróżnianie lat zwykłych od przestępnych). 

Pamiętacie z klasy czwartej:  

W latach 1901-2099 zasada jest bardzo łatwa: przestępne są lata podzielne przez 4. Lata podzielne przez 

100 są latami zwykłymi, chyba że są podzielne przez 400. Tak więc rok 2000 był przestępny, ale 1800 ani 

1900 nie były. Także rok 2100 będzie rokiem zwykłym. Ta reguła była przedstawiona w rubryce „Dla 

dociekliwych” w podręczniku dla kl. 4.  

Na lekcji wykonamy: 

Zadanie 1 str. 96 (kilka przykładów) 

Zadanie 2 str. 96 (kilka przykładów) 

Zadanie 4 str. 97  

Zadanie 5 str. 97 

Praca domowa:  

Samodzielnie  zrobicie zadanie 7 str. 97 

 



Klasa:  5d - piątek 17.04.20 

Temat lekcji: Kalendarz i obliczenia zegarowe – ćwiczenia. 

Proszę w ramach dzisiejszej  lekcji  matematyki wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń dot. obliczeń 

zegarowych i kalendarzowych:  

Ćwiczenie 3 str. 123 

Ćwiczenie 4 str. 124 

Ćwiczenie 7 str. 125 

Ćwiczenie 8 str. 125 

Jeśli ktoś będzie miał problem z rozwiązaniem ww. ćwiczeń proszę przesyłać zapytania na grupę klasową – 

wytłumaczę i pomogę.   

Zachęcam Was także do obejrzenia cztero- minutowych  filmików z przykładami obliczeń 

kalendarzowych:  

https://www.youtube.com/watch?v=FLAKFHXuK2M 

https://www.youtube.com/watch?v=r0YA_yXFGZY 

 

Klasa:  6d - piątek 17.04.20 

Temat lekcji: Rozwiązywanie równań – ćwiczenia. 

Lekcja  on-line – początek spotkania  godz. 12:00 – link do lekcji: 

  https://livewebinar.com/644-623-822/eb3aebd2e21d8a2878641ef120c3e886 

W trakcie lekcji wykonamy ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 

Ćw. 1,2,3 str. 101 

Ćw. 4,5,6, str. 102 

Ćw. 7 str. 103 

Dla chętnych : ćwiczenie dla dociekliwych str. 103 (zeszyt ćwiczeń) 

 


