
Kl. IV – 13.05.2020 

 

1. Matematyka  

Temat: Powtórzenie wiadomości – działania na ułamkach zwykłych  

 

Treści nauczania:  

-  skraca i rozszerza ułamki zwykłe;  

- dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub 

dwucyfrowych, a także liczby mieszane;   

- oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące 

kolejności wykonywania działań;  

-  porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy;   

- stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste 

wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście 

praktycznym;  

- rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej 

stronie równania (przez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania 

odwrotnego), na przykład  
     

 
     

- wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek 

pomocniczy lub wygodne dla siebie zapisanie informacji i danych z treści zadania;  

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

strategie rozwiązania;  

- 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: Legendy ojczyste – przygotowanie do sprawdzianu. – rozumie pojęcia: 

legenda, podanie, rytm, pantomima– określa elementy rytmu w wierszu– określa 

części mowy – definiuje wypowiedzenie– rozpoznaje rodzaje wypowiedzeń ze 

względu na cel wypowiedzi: oznajmujące, pytające, rozkazujące– rozpoznaje 



wypowiedzenie wykrzyknikowe– określa wyróżniki opisu jako formy wypowiedzi– 

redaguje opis wyglądu postaci I, 1: 1), 2); II, 1: 1), 2), 3), 4), 6), 11); 2: 9); 4: 1), 2); 

III, 1: 3), 4), 5); 2: 1), 9). 

 

3. Język polski  

Temat: Legendy ojczyste – piszemy sprawdzian (DWIE JEDNOSTKI LEKCYJNE). 

Czyta cicho ze zrozumieniem– wskazuje wydarzenie historyczne i fantastyczne 

występujące w legendzie– określa elementy rytmu w wierszu– odgaduje brakujące 

wyrazy– określa części mowy– wskazuje przysłówki – wskazuje czasowniki wśród 

podanych wyrazów– rozróżnia wypowiedzenie oznajmujące, pytające i rozkazujące 

oraz wykrzyknikowe– rozumie pojęcia: legenda, podanie, rytm, pantomima– redaguje 

opis wyglądu postaci 

 

4. WF 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu. Przysiady. 

https://www.youtube.com/watch?v=IehG5JKKLkU 

 

5. Religia  

Temat: Poznaję ojczyznę Mesjasza. 

 

 

 

 

 

 


