
Klasa V b Matematyka 13.05.2020 r. 

Temat: Matematyka i my. Kalendarz  

1. Zapisz temat lekcji do zeszytu przedmiotowego.  

              Przeczytaj ze zrozumieniem Przykład (z ilustracją kartki z kalendarza) Poziom A i B ze strony     

              94 z podręcznika i dwa Przykłady ze strony 95 w podręczniku. Przykłady te szczegółowo  

              omawiają zadania na obliczanie ile dni upłynęło od jakiegoś zdarzenia.  

2. Przepisz lub wklej do zeszytu notatkę. Wiadomości zawarte w notatce poznałeś w klasie 

czwartej, teraz je przypominam.   

a) Kalendarz:  
Rok ma 365 lub 366 dni i jest podzielony na 12 miesięcy  
 Każdy miesiąc ma od 28 do 31  dni (poniżej znajdziesz szczegółowe omówienie)  
 Tydzień to 7 dni  

b) Poszczególne miesiące mają różną liczbę dni. I tak oto:  
Styczeń ma 31dni 
Luty ma 28 lub 29 dni 
Marzec ma 31 dni 
Kwiecień ma 30 dni 
Maj ma 31 dni 
Czerwiec ma 30 dni 
Lipiec ma 31 dni 
Sierpień ma 31 dni 
Wrzesień ma 30 dni 
Październik ma 31 dni 
Listopad ma 30 dni 
Grudzień ma 31 dni 

Jeśli przyjrzymy się uważnie, to zauważymy że tak naprawdę liczba 30 i 31 dni się ze sobą przeplata, 
co ułatwia nam zapamiętanie tego ile dni mają poszczególne miesiące. Wyjątkiem są tutaj oczywiście 
luty, który ma 28 lub 29 dni oraz wakacje (lipiec-sierpień), które to mają po 31 dni.  

c) Każdy rok dzieli się na cztery kwartały, a każdy kwartał składa się z trzech miesięcy: 

I kwartał: styczeń, luty, marzec 
II kwartał: kwiecień, maj, czerwiec 
III kwartał: lipiec, sierpień, wrzesień 
IV kwartał: październik, listopad, grudzień  

d) 100 lat to tak zwany wiek. Każdy nowy wiek zaczyna się 1 stycznia roku, który w swojej 
końcówce ma cyfry 01. To ważne, bowiem bardzo często mylicie się z określeniem np. tego 
jaki wiek był w 2000 roku. 
W 2000 roku był jeszcze wiek XX. Dopiero od 1 stycznia 2001 roku mamy wiek XXI.  
 

e)  Co cztery lata mamy rok przestępny, który sprawia że luty ma wyjątkowo 29 dni. 
Jest jednak pewna pułapka, o której wszyscy zapominają – wyjątkowo latami przestępnymi nie 
są lata np. 1700, 1800, 1900. Co ciekawe lata 1600 czy też 2000 były latami przestępnymi.   
 

3. Rozwiąż zadania 4, 5, 6 i 7 ze strony 97 w podręczniku. 
 



 


