
Lekcje 25.05 – 29.05 

Zagadnienie 1: Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000 
 

Tym zagadnieniem rozpoczynamy nowy dział matematyki „Ułamki dziesiętne”. 

Ułamki dziesiętne, to te spośród ułamków zwykłych, które w mianowniku mają liczny 10, 

100, 1000, … Jednak dla odróżnienia zapisu ułamków zwykłych i dziesiętnych do tych 

drugich stosujemy zapis dziesiętny (z przecinkiem). Zapisujemy 
1

10
= 0,1 (jedna dziesiąta), 

1

100
= 0,01 (jedna setna), 

1

1000
= 0,001(jedna tysiączna). Zauważmy, że w zapisie 

dziesiętnym jest tyle cyfr po przecinku, ile jest zer w liczbie 10, 100, 1000. 

Przecinek oddziela całość od części ułamkowej, np. 3
4

10
= 3,4 (czytamy: trzy i cztery 

dziesiąte). Ułamki zwykłe i dziesiętne o tej samej wartości czytamy tak samo. 

 

Przykład: Zapiszmy ułamek 
325

100
 za pomocą zapisu dziesiętnego. Zauważmy, że 

325

100
= 3

25

100
. 

Mamy dwa zera w liczbie 100 (mianowniku), więc będą dwie cyfry po przecinku. Zatem 
325

100
= 3

25

100
= 3,25. 

O tym zagadnieniu porozmawiamy podczas lekcji online. 

 

W ramach ćwiczeń wykonaj: Ćw. 3/53, Ćw. 4/54, Ćw. 6 i 8 / 55 

 

Zagadnienie 2: Rozszerzanie i skracanie ułamków dziesiętnych 

 

Przypomnienie: Aby rozszerzyć ułamek zwykły należy jego licznik i mianownik pomnożyć 

przez tę samą liczbę. Aby skrócić ułamek zwykły należy jego licznik i mianownik podzielić 

przez tę samą liczbę. 

Uwaga: Zero dopisane w ułamku dziesiętnym po ostatniej cyfrze z prawej strony nie 

zmienia wartości ułamka. 

Ułamek dziesiętny rozszerzamy, dopisując zero za ostatnią cyfrą ułamka. 

Przykład 1. Aby rozszerzyć ułamek 0,32 do części tysięcznych, należy pamiętać z 

poprzedniego zagadnienia, że części tysięczne to 3 cyfry po przecinku. Zatem dopisujemy 

jedno zero i otrzymujemy 0,32 = 0,320. 

Ułamek dziesiętny można skrócić, opuszczając lub skreślając w ułamku ostatnie zera po 

prawej stronie przecinka. 



Przykład 2. Aby skrócić ułamek 0,30200 zabieramy (skreślamy) wszystkie końcowe zera. 

Zatem 0,30200 = 0,302. 

W ramach ćwiczeń wykonaj: Ćw. 2/56, Ćw. 3 i 4 / 57 

 

Zagadnienie 3: Porównywanie ułamków dziesiętnych 

Sprawdźmy na przykładzie: Która liczba jest większa: 4,539 czy 4,525? 

Porównując liczby dziesiętne porównujemy poszczególne cyfry w tych liczbach 4,539 i 

4,525. 

Całości: w obu liczbach 4 

Części dziesiąte (pierwsza cyfra po przecinku): w obu liczbach 5 

Części setne: w pierwszej liczbie 3, a w drugiej 2, wiemy, że 3 > 2, 

zatem 4,539 > 4,525. 

 

Porównując liczby dziesiętne porównujemy poszczególne cyfry tych liczb. 

W ramach ćwiczeń wykonaj: Ćw. 2, 3, 4 str. 58 

 

 Zagadnienie 4: Wyrażenia dwumianowane 

 

Wyrażenia dwumianowane mają dwa miana, np. 3 zł 55 gr (złotówki i grosze), 2 m 12 cm 

(metry i centymetry), 8 kg 76 dag (kilogramy i dekagramy). 

W zrozumieniu tego zagadnienia pomoże film 

https://pistacja.tv/film/mat00132-zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych?playlist=216 

W ramach ćwiczeń wykonaj: Ćw. 2/60, Ćw. 4 i 5 /61 

O tym zagadnieniu porozmawiamy podczas lekcji online. 

 

UWAGA: Osoby z numerami 1,2,3,7,9,10,12,16 przesyłają zdjęcia lub skany wykonanych 

ćwiczeń: Ćw. 3/53, Ćw. 6/55, Ćw. 2/56, Ćw. 3/57, Ćw. 3/58, Ćw. 2/60, Ćw. 5/61 

Osoby z numerami 4,5,6,8,11,13,14,15,17 przesyłają zdjęcia lub skany wykonanych ćwiczeń: 

Ćw. 4/54, Ćw. 8/55, Ćw. 2/56, Ćw. 4/57, Ćw. 4/58, Ćw. 2/60, Ćw. 4/61 

https://pistacja.tv/film/mat00132-zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych?playlist=216

