
27.05.2020   Temat: Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne 

Sprawdź: 

ćw.1./88  

 

 
ćw.3./88 

 
/Na najbliższych lekcjach będziemy obliczać wartości wyrażeń, w których będą występować zarówno 

ułamki dziesiętne jak i ułamki zwykłe.  Aby tego dokonać, będziemy zamieniać ułamki dziesiętne na 

ułamki zwykle lub – gdy tylko to możliwe – ułamki zwykle na ułamki dziesiętne./ 

 Zapisz w zeszycie:  

27.05.2020   Temat: Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne 

Każdy ułamek zwykły możemy zamienić na ułamek dziesiętny  

a) skończony  

b) *nieskończony okresowy (będziemy się o nich uczyć w klasie 6.) 

a)  Ułamek skończony otrzymamy, jeżeli mianownik ułamka ma w rozkładzie na czynniki 

pierwsze tylko dwójki lub piątki, lub dwójki i piątki – np.: /3, /4, /8, /20, /25, /40 

b)  *Jeżeli w rozkładzie mianownika ułamka na czynniki pierwsze występują inne liczby 

pierwsze nić 2 i 5, np.:3, 7, 11, 13,→mianowniki np.: /6, /12, /15, 21, 24, … , otrzymamy 

ułamek dziesiętny nieskończony okresowy. W takicz przypadkach wykonywać będziemy 

działania na ułamkach zwykłych. 

Jak zamieniamy ułamek zwykły na dziesiętny (dwa sposoby) 

-Teraz zobacz przykłady na 1. filmie: https://www.youtube.com/watch?v=bMv3KwOTuFc 

- Zatrzymaj film na 2:36 i przepisz przykłady do zeszytu i uzupełnij notatkę: 

1. sposób: Rozszerzamy lub upraszczamy (skracamy) ułamki tak, aby mianownik był 

liczbą 10, 100, 1000, …, następnie zapisujemy ten ułamek w postaci dziesiętnej (z 

przecinkiem) 

2. sposób („uniwersalny” – zawsze możliwy do zastosowania): Dzielimy licznik ułamka 

przez mianownik. 

https://www.youtube.com/watch?v=bMv3KwOTuFc


Zad.1. - Przejdź do 2. filmu: https://www.youtube.com/watch?v=OKuR_QV37Jw - zapisuj 

w zeszycie - wykonuj kolejne przykłady równocześnie z prowadzącym. Zwróć uwagę na 

przykład od 7:10 – czasem trzeba najpierw ułamek skrócić. Zatrzymaj film na 8:26. W tym 

zadaniu nie zapisuj ułamka 2/3 . - Zapisz : 

Zad. 2. - Wykonaj (dwa) przykłady [od 4:50 do 7:42] z 3. filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=YcKMNcLsLFE&t=324s  

( Na utrwalenie: Możesz odtworzyć  fragment od 2:57 do 5:02 (widziałeś już wczoraj)  filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=5AFFPWK6Ow8 - z analizą przykładów w podręczniku na 

str.171. Patrz uważnie i słuchaj objaśnień. )  

Wykonaj samodzielnie: 

ćw. 2., 4., 5./88, 

ćw. 6./89. 
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