
Plan rozszerzenia z przedmiotu matematyka      dla uczniów klasy V:  

1. Kalkulator i jego podstawowe funkcje (2-3h)  

1. Zapisywanie do pamięci, wywoływanie z pamięci,  kasowanie pamięci, , podnoszenie do 

kwadratu 

i sześcianu wybraną liczbę

2. Jak za pomocą kalkulatora zamienić ułamek zwykły na dziesiętny.

3. Jak kalkulator zapisuje małe i wielkie liczby?

2. Kolejność działań liczby naturalne – ćwiczenia do perfekcji (2h)

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych z użyciem nazw działań, porównywaniem ilorazowym i 

różnicowym na liczbach naturalnych ( np. Od różnicy liczb A i B odejmij iloraz liczby o C mniejszej od 

A i liczby 10). Układanie 

i rozwiązywanie zadań przez uczniów.(2h)

4. Czytanie i rozwiązywanie równań typu  142x (52-a) = 6524 , x3 = 1000,  a2= 625 (2h)

5. Dwójkowy (binarny)   system zapisywania liczb (3h)

1. Jak zapisać liczbę dziesiętną w systemie dwójkowym

2. Przejście z systemu dwójkowego na dziesiętny

3. System dwójkowy- jak zapisuje liczby komputer?

6. System szesnastkowy   zapisywania liczb (3h)

1. Jak działa system szesnastkowy? Co to A3F2?

2. Zapisywanie liczby dziesiętnej w systemie szesnastkowym i odwrotnie

3. System szesnastkowy  zastosowanie w informatyce (kodowanie ASCII, zapis kolorów w 

HTML)

7. Obliczanie ułamka danej liczby- zadania o podwyższonej trudności. (2h)

8. Ułamki dziesiętne skończone i nieskończone okresowe   – przykłady, zamiana. Praca  także z 

kalkulatorem (2h)

9. Różne Interpretacja liczby ujemnej ( zysk i strata, otrzymano – zabrano, punkty dodatnie i ujemne w 

sporcie, termometr, obszary nad i pod poziomem morza) Przygotowanie kart do gry z 

zastosowaniem liczb ujemnych. Kolejność wykonywania działań z użyciem liczb ujemnych. (2h)

10.Liczenie pól figur złożonych z wielokątów. (2h)

11.Kalendarz i czas -  ciekawe obliczenia (2h)

1. Obliczanie ilości dni, jakie upłynęły pomiędzy wybranymi datami

2. Obliczanie, jaki dzień tygodnia wypadnie w danym dniu roku

3. Określanie lat przestępnych

4. Określanie wieku i zapis za pomocą znaków rzymskich



12.Obliczanie pola powierzchni i objętości brył  na podstawie obiektów w otaczającej przestrzeni -

 opakowań spożywczych, medycznych, kosmetycznych, mebli, pomieszczeń. (2-3h)

1. Zamiana jednostek pola i objętości 

2. Wykonywanie modeli brył

3. Rysowanie siatek brył

13.Excel – program komputerowy      , który oblicza.(3-4h)  

1. Zapoznanie uczniów z arkuszem kalkulacyjnym i wykonywaniem w arkuszu obliczeń 

z wykorzystaniem podstawowych działań matematycznych a także funkcji matematycznych i 

logicznych na podstawie przygotowanych przez nauczyciela przykładów. 

2. Obliczenie ilości dni życia na podstawie daty urodzenia i dnia, w którym obliczenie jest 

wykonywane

2. Tajemnica Enigmy – film i pogadanka. Tworzenie prezentacji multimedialnej o polskich 

matematykach zaangażowanych w projekt Enigmy. (5h)

Plan zawiera poszerzenie wiadomości  i umiejętności matematycznych dla klasy V przewidzianych podstawą

programową a także nowe pojęcia (oznaczone podkreśleniem), wraz z przewidywaną całkowitą liczbą 

godzin  potrzebnych do realizacji projektu (około 40 h)

Opracowała Barbara Pełechacz, nauczyciel matematyki


