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1. Matematyka  

Temat: Zastosowanie odejmowania liczb dziesiętnych sposobem pisemnym do 

rozwiązywania zadań tekstowych 

Treści nauczania:  

-  dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), 

pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych);   

- oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania 

działań;  

-  wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub 

wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;  

- dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie 

rozwiązania;  

- weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania np. poprzez szacowanie, 

sprawdzanie wszystkich warunków zadania, ocenianie rzędu wielkości otrzymanego wyniku. 

- czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;   

- dostrzega zależności między podanymi informacjami;   

- do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzą z zakresu 

arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody. 

  

2. Język polski 

Temat: Kraina języka. Podmiot i orzeczenie (dwie jednostki lekcyjne). – rozpoznaje 

w zdaniach czasowniki pełniące funkcję orzeczeń– rozpoznaje w zdaniach 

rzeczowniki pełniące funkcję podmiotów – wskazuje wyrazy, które mogą być 

orzeczeniami– rozumie pojęcia: orzeczenie, podmiot– wskazuje zdania, w których 

brakujepodmiotów / orzeczeń– dopisuje brakujące orzeczenia – dopisuje podmioty do 

zdań– wskazuje w zdaniach orzeczenia– dobiera do podmiotów odpowiednie formy 

orzeczeń– wypisuje w formie wykresów związki główne z podanych zdań – 

przyporządkowuje wykonawców czynności do poszczególnych zdań– dopisuje 

orzeczenia w formach czasu przeszłego– uzupełnia tekst orzeczeniami – wskazuje 

rzeczownik, który pełni funkcję podmiotu – podkreśla orzeczenia / podmioty – łączy 

podmioty z odpowiednimi orzeczeniami – redaguje krótkie opowiadanie, 

wykorzystując utworzone związki wyrazowe – wypisuje z podanych zdań związki 

główne – nadaje ilustracjom tytuły w formie zdań składających się z samego związku 

głównego. Podstawa programowa: II, 1: 1), 2), 3), 4), 8), 10), 12). 



 

3. WF 

Temat: Lekcja zdalna – rzut piłeczką palantową 

https://www.youtube.com/watch?v=UwDQ2gmrYoQ 

 

4. Religia  

Temat: Jan Chrzciciel daje świadectwo o Jezusie Chrystusie 

 

 

 

 

 

 

 

 


