
02.06.2020   Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych . 

Sprawdziłeś już w czwartek ćw. 2., 4., 5./88,  ćw. 6./89. 

Ćwiczyliśmy zamianę ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne i odwrotnie -zamieniając 

ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe pamiętajcie o skracaniu ułamków – niestety, wielu z Was 

tego nie robi (co było widać w zad.2. na karcie pracy). 

Nadszedł czas, by zająć się porównywaniem ułamków oraz obliczaniem wartości wyrażeń, w 

których występują zarówno ułamki dziesiętne jak i ułamki zwykłe.   

 

Zapisz w zeszycie pod tematem: 

 Porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych. 

(Wskazówka) By porównać ułamki, możemy je przedstawić (najlepiej) w postaci dziesiętnej 

(z przecinkiem) i porównywać cyfry w kolejnych rzędach. 

Np. Porównaj :         a)  21/8  …  2,124                             b*)    5/6  …  0,834     podziel pisemnie 

5,0.. : 6 

                1/8  = 0,125        2,125  ˃ 2,124                                 0,833… <  0,834      

Spróbuj wykonać samodzielnie:  

ćw.7./89   a) – najpierw zamień ¼ na ułamek dziesiętny, b) – najpierw możesz wyłączyć 

całości z ułamków niewłaściwych, zapisać pod spodem i porównywać z 3 i ½ lub zamienić 

dane liczby na postać dziesiętną…  

ćw.8./89   - najpierw zamień ułamki zwykłe na dziesiętne (zapisz nad danym ułamkiem lub 

pod nim równy mu ułamek dziesiętny) i dopiero wtedy ustal, jaki znak wpisać.  

Teraz załącz komputer – sprawdź czy poprawnie wykonałeś ćw.7/89, patrząc na fragment 

[od 2:45 do 7:08] https://www.youtube.com/watch?v=dM5L6EtmYfI  

By sprawdzić ćw.8./89, przejdź do 2. Filmu-  od razu na 23:00 -  

https://www.youtube.com/watch?v=5AFFPWK6Ow8  - zatrzymaj film na 23:00. - 

Nie wyłączaj tego filmu, będziesz jeszcze z niego korzystać. 

Zapisz w zeszycie:  

 Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych   

*Jeżeli ułamki zwykle mają rozwinięcie dziesiętne skończone, możemy zamienić je 

na ułamki dziesiętne i wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych  

lub ułamki dziesiętne zamienić na ułamki zwykłe (ale wtedy musisz pamiętać, aby 

przed dodawaniem i odejmowaniem najpierw skrócić ułamki, a potem dopiero 

ustalać wspólny mianownik.   

https://www.youtube.com/watch?v=dM5L6EtmYfI
https://www.youtube.com/watch?v=5AFFPWK6Ow8


Zad. 1. a), b) /172 – Wróć do 2. filmu [od 7:20 do 9:52] - wykonuj w zeszycie obliczenia do 

zad.1.a), b) razem z prowadzącym na dwa sposoby – zarówno na ułamkach dziesiętnych jak 

i na ułamkach zwykłych. (Po tych przykładach powinieneś sam dojść do wniosku, że 

dodawanie i odejmowanie łatwiej wykonywać na ułamkach dziesiętnych, jeśli tylko to jest 

możliwe.)  Zatrzymaj film na 9:52, nie wyłączaj jeszcze.  

Zapisz w zeszycie: 

Zad. 1.c), d) /172 - Wykonaj samodzielnie– po czym wróć do 2. filmu na 13:00 i sprawdź 

Zad.3. /172  –Przejdź na filmie do fragmentu od 14.05 do 18:08 i wykonuj obliczenia razem 

z prowadzącym – zapisuj porównywania ułamków i odejmowania w zeszycie. 

Ćw. 9./89. – Przejdź do 1. filmu [od 7:15 do 10:28] 

https://www.youtube.com/watch?v=dM5L6EtmYfI i wykonuj to ćwiczenie razem 

z prowadzącą. 

Wyłącz film [na 10:28] i odejdź od komputera. 

Wykonaj jeszcze: 

Zad. 2. a), b), c)/172 – Uwaga: a), b) – możesz wykonać tylko i wyłącznie na ułamkach 

zwykłych! Przykład c) oblicz dwoma sposobami.  

/ Przypomnienie – Wskazówki:  

*w dodawaniu i odejmowaniu ułamków zwykłych pamiętaj o sprowadzeniu ułamków do wspólnego 

mianownika, „pilnuj” całości, wynik doprowadź do najprostszej postaci (wyciągnij całości i skróć jeśli 

to możliwe) 

** w dodawaniu i odejmowaniu ułamków dziesiętnych pamiętaj o podpisaniu ich „w słupku” - 

przecinek pod przecinkiem" / 

(Mnożeniem i dzieleniem ułamków zajmiemy się na następnej lekcji.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dM5L6EtmYfI

