
26.05.2020   Temat:  UŁAMKI DZIESIĘTNE. Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000 … . 

Karta pracy.  

W piątek wyraźnie napisałam:  Prześlij dziś rozwiązania zadań z karty pracy. 

Z przykrością stwierdzam, że od kilkorga uczniów do dziś tej pracy nie otrzymałam, w związku z czym 

nie mogę Wam zaprezentować prawidłowych rozwiązań. Za co przepraszam wszystkich uczniów, 

którzy rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków.  

_________________________________________________________________________________ 

Zapisz na górze kolejnej strony w zeszycie: UŁAMKI DZIESIĘTNE 

26.05.2020   Temat:  Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000 … . 

Otwórz podręcznik na str. 182. Przeczytaj wszystkie informacje na tej stronie i na str. 183. 

Uwaga: nie czytaj nigdy, jak tam zapisano potocznie „przecinek”, lecz „i”. 

/ Zanim zapiszemy notatkę, by łatwiej Ci było „wejść w”  nowy temat, możesz popatrzeć na 

filmik. Przyglądaj się przykładom i słuchaj uważnie komentarzy (niczego na razie nie zapisuj) 

na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=kBlBCHoI0nY – dziś pomiń fragment od 2:25 do 

5:18, zwróć szczególną uwagę na fragment od 5:30 do 8:07 - podobne ćwiczenia będziemy 

dziś wykonywać. 

Zatrzymaj film na 8:30. – My dzisiaj będziemy zajmować się zamianą ułamków w drugą 

stronę, bo najpierw poznaliśmy ułamki zwykłe./ 

Zapisz w zeszycie: 

 Ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000 … to ułamki dziesiętne. 

 Zapisujemy je bez kreski ułamkowej z użyciem przecinka – oddzielając przecinkiem 

liczby całkowite od części ułamkowej. Np.: 

( W podręczniku czytałeś już: 

  

               ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kBlBCHoI0nY


Zanim zapiszesz przykłady w zeszycie, zobacz fragment [od 1:25 do 3:33 ] filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=-35_aHovtyM – zatrzymaj film na 3:32 i zapisz 

w zeszycie te trzy przykłady – podkreślając kolorem (ale nie czerwonym) zera i cyfry po 

przecinku (jak to widzisz na ekranie). 

Zad.1. - Wróć do filmu. Zatrzymaj na 3:57 – przepisz do zeszytu i spróbuj  zamienić te ułamki 

– licząc zera w mianowniku pamiętaj o odpowiedniej liczbie cyfr po przecinku. - Wróć do 

filmu i sprawdź. Wykonałeś zadanie bezbłędnie? To wspaniale.  

Zapisz w zeszycie: Liczby mieszane 

Zad.2. - Wróć do filmu. Zatrzymaj na 5:57 – przepisz przykłady do zeszytu. Możesz to 

zadanie wykonywać równocześnie z prowadzącą, albo spróbuj samodzielnie, po czym wróć 

do filmu na 7:37  i sprawdź. 

Zad.3. . - Wróć do filmu. Zatrzymaj na 8:13 – przepisz przykłady do zeszytu. Możesz to 

zadanie wykonać równocześnie z prowadzącą.  

 Wyłącz film  na 8:59 / odejdź od komputera 

Wykonaj ćw.1. i 2./73 

/ Polecam: Dla utrwalenia tej lekcji możesz poćwiczyć z: 

https://www.youtube.com/watch?v=oWVVnG1hWC0 / 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-35_aHovtyM
https://www.youtube.com/watch?v=oWVVnG1hWC0

