
23.06.2020 Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. 

Sprawdź: 

ćw.1/79 

 

ćw.2/79 

 

ćw.3/79 

 

ćw.4/79 

 

Zad 1./192 

a)   0,250 = 0,25 

b)   0,0500 = 0,05 

c)   10,010 = 10,01 

d)   0,2000 = 0,2 

Zad 4./193 

a) 2,5 zł = 2,50 zł = 2 zł 50 gr e) 10,06 km = 10,060 km = 10 km 60 m 

b) 10,4 zł = 10,40 zł = 10 zł 40 gr f) 2,1 kg = 2,10 kg = 2 kg 10 dag 

c) 3,2 m = 3,20 m = 3 m 20 cm g) 13,2 t = 13,200 t = 13 t 200 kg 

d) 4,12 km = 4,120 km = 4 km 120 m h) 2,05 t = 2,050 t = 2 kg 50 kg 



/Z wczorajszej lekcji geometrii – ćw. 4./87 

/ 

 

Zanim zajmiemy się porównywaniem ułamków dziesiętnych, zapisz w zeszycie; 

23.06.2020  Ułamki dziesiętne na osi liczbowej. 

ćw.5/79 - zobacz fragment [od 16:35 do 18:44] 

https://www.youtube.com/watch?v=Ue24gsDtAwM – Słuchaj uważnie objaśnień. Zatrzymaj film na 

18:44 i  uzupełnij ćwiczenie 5/79 (odpowiednio rozszerzając niektóre ułamki, jak to widziałeś na 

filmie): 

 

Zapisz w zeszycie: 

23.06.2020 Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. 

/Wstęp:  Możesz obejrzeć fragment lekcji na: https://www.youtube.com/watch?v=RF-CW-5kyk4 – 

Na początku prowadzący objaśnia Ćwiczenia i przykłady z podręcznika ze str. 194 – 195 (a podręcznik 

już oddałeś do biblioteki , więc patrz i słuchaj uważnie). Zatrzymaj film na 7:45./ 

Przygotuj, oprócz pióra, kolorowy pisak. - Przejdź do 2. filmu  

https://www.youtube.com/watch?v=fhrAjgVNh2Y&t=68s - Przepisuj do zeszytu przykłady i porównuj 

razem z prowadzącym. 

  

Wniosek:  Porównujemy kolejne cyfry znajdujące się w tych samych 

rzędach, zaczynając od lewej strony. Wpierw porównujemy 

całości. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ue24gsDtAwM
https://www.youtube.com/watch?v=RF-CW-5kyk4
https://www.youtube.com/watch?v=fhrAjgVNh2Y&t=68s


Dla ułatwienia porównania możemy na końcu rzędów dziesiętnych dopisać zera (rozszerzyć ułamek 

dziesiętny) tak, by ułamki miały jednakową liczbę cyfr po przecinku. 

- Przejdź do 3. filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWd0HBCs0PY&list=PLHWkeDIJ8JJ1odBs0bzCubLAdwPDz1Ury&

index=5  

 Zapisuj w zeszycie zadania prezentowane na 3. filmie i wykonuj je równocześnie z 

prowadzącą lekcję: 

Zad.1. - [od 3:19 do 6:17] – pierwszym sposobem 

[Od 6:22 do 9:02] - omówienie na przykładzie (raz jeszcze) drugiego sposobu porównywania 

ułamków dziesiętnych. Możesz zatrzymać na 9:02 i wpisać jeszcze te cztery przykłady do zeszytu:  

  

(Zad.2. z filmu – pomijamy). 

Zad.3. – Porządkujemy ułamki rosnąco – Przejdź do fragmentu [od 12:02 do 14:07] – Najpierw tylko 

słuchaj i patrz. Nie przepisuj tekstu zadania, tylko efekt końcowy: 

 

Wykonaj: 

 ćwiczenia na str. 80 (wszystkie). 

/Jeśli będziesz mieć czas i chęci, możesz też wykonać zad. 2 - wybrane przykłady (z podręcznika - 

s.195): 

 

 

 

( Jeśli chciałbyś jeszcze poćwiczyć porównywanie ułamków dziesiętnych, możesz to zrobić z pomocą 

osób prowadzących zajęcia np. na:  

https://www.youtube.com/watch?v=_-17UyeNx4Y [ok. 9 minut] 

https://www.youtube.com/watch?v=RF-CW-5kyk4 [od 8:02 do 17:58] tu rozwiązywane jest miedzy 

innymi  zad.2. ) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWd0HBCs0PY&list=PLHWkeDIJ8JJ1odBs0bzCubLAdwPDz1Ury&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ZWd0HBCs0PY&list=PLHWkeDIJ8JJ1odBs0bzCubLAdwPDz1Ury&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_-17UyeNx4Y
https://www.youtube.com/watch?v=RF-CW-5kyk4


 

(Podręcznik już oddałeś do biblioteki, więc zamieszczam przykłady z podręcznika str.195 poniżej, byś 

mógł później sobie przeanalizować raz jeszcze / utrwalić: 

  ) 

 


