
ZADANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV 

KLASA TEMAT co zrobić/ co obejrzeć/załączniki Co odesłać termin Gdzie 
 (pod wskazany adres ) 

Zasady oceniania 

IV B Temat: Ułamek jako część całości. 
  
Podręcznik s. 152 
https://www.youtube.com/watch?v=FKwCQ
7c3SPQ 
  
Zadania wykonujemy na NUADU 
  
Uczniowie, którzy mają dostęp do NUADU 
nie muszą rozwiązywać zadań z 
podręcznika. 
Uczniowie, którzy nie mają dostępu do 
NUADU, rozwiązują zadania z podręcznika 
w zeszycie (zdjęcie lub skan przesyłamy na 
podanego maila). 
  
Zad. 1 str. 153 
Zad. 2 str. 153 
Zad. 5 str. 154 

Zdjęcie, skan,  
  

30.03.2020 m.petta@sp39.edu.gdynia
.pl 

Poszczególne zadania 
oceniane są 
punktowo, a suma 
zdobytych punktów 
stanowi podstawę do 
wystawienia oceny w 
skali procentowej 
opisanej w statucie z 
kategorią zadanie 
domowe (waga 1). 
Ocena za okres 
30.03-03.04 

  Temat: Ułamek jako część całości. 
  
Podręcznik s.154 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWClQ
q520Zk 
https://www.youtube.com/watch?v=yuUrM
OhU8RM 
  
Zadania wykonujemy na NUADU 
  

---------- 31.03.2020 m.petta@sp39.edu.gdynia
.pl 
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Uczniowie, którzy mają dostęp do NUADU 
nie muszą rozwiązywać zadań z 
podręcznika. 
Uczniowie, którzy nie mają dostępu do 
NUADU, rozwiązują zadania z podręcznika 
w zeszycie. 
  
Zad. 7 str. 154 
Zad. 8 str. 154 
Zad. 10 str. 155 
Zad. 12 str. 155 

  Temat: Liczby mieszane. 
  
Podręcznik s. 156 
  
Zadania wykonujemy na NUADU 
  
Uczniowie, którzy mają dostęp do NUADU 
nie muszą rozwiązywać zadań z 
podręcznika. 
Uczniowie, którzy nie mają dostępu do 
NUADU, rozwiązują zadania z podręcznika 
w zeszycie (zdjęcie lub skan przesyłamy na 
podanego maila). 
  
Zad. 1 str. 156 
Zad. 2 str. 156 
Zad. 4 str. 157 

Zdjęcie, skan 01.04.2020 m.petta@sp39.edu.gdynia
.pl 

 

  Temat: Ułamki i liczby mieszane na osi 
liczbowej. 
  
Podręcznik s. 158 

--------- 03.04.2020 m.petta@sp39.edu.gdynia
.pl 
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https://www.youtube.com/watch?v=W6nvjc
fU0jo 
  
Zadania wykonujemy na NUADU 
  
Uczniowie, którzy mają dostęp do NUADU 
nie muszą rozwiązywać zadań z 
podręcznika. 
Uczniowie, którzy nie mają dostępu do 
NUADU, rozwiązują zadania z podręcznika 
w zeszycie. 
  
Zad. 1 str. 158 
Zad. 4 str. 159 
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