
Klasa IV 

poniedziałek 30.03.2020

Temat: Porównywanie ułamków.

1. Przypomnij sobie w jaki sposób porównujemy ułamki zwykłe i rozwiąż on-line

zadania z podanej strony internetowej: 

https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-ulamkow-o-jednakowych-licznikach-

lub-mianownikach/D8ghfUg2j

2.  Rozwiąż starannie w zeszycie następujące zadania z podręcznika

Str. 161 zad. 4

Str. 162 zad. 6

Str. 162 zad. 7

Str. 163 zad. 11

3. W ćwiczeniach zrób zadania ze str 63

wtorek 31.03.2020

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków.

1. Proponuję obejrzeć następujące filmiki https://pistacja.tv/film/mat00105-

ulamki-rownowazne?playlist=83 https://pistacja.tv/film/mat00106-

rozszerzanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83 

https://pistacja.tv/film/mat00107-skracanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83

2. Wykonaj następujące rysunki do zeszytu

Jeśli pomnożymy licznik i mianownik ułamka przez tę samą liczbę różną od zera, to 

nie zmieni się jego wartość. Mnożenie licznika i mianownika przez tę samą liczbę 

nazywamy rozszerzaniem ułamka.

https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-ulamkow-o-jednakowych-licznikach-lub-mianownikach/D8ghfUg2j
https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-ulamkow-o-jednakowych-licznikach-lub-mianownikach/D8ghfUg2j
https://pistacja.tv/film/mat00107-skracanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83
https://pistacja.tv/film/mat00106-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83
https://pistacja.tv/film/mat00106-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83
https://pistacja.tv/film/mat00105-ulamki-rownowazne?playlist=83
https://pistacja.tv/film/mat00105-ulamki-rownowazne?playlist=83


Jeżeli licznik i mianownik ułamka podzielimy przez tę samą liczbę, to także nie 

zmienimy jego wartości. Operację taką nazywamy skracaniem ułamka

Każdy ułamek można rozszerzyć, ale nie każdy ułamek można skrócić. Takie ułamki 

nazywamy nieskracalnymi.

3. Rozwiąż starannie w zeszycie następujące zadania.

Str. 164 ćw. B

Str. 165 zad. 1 a

Str. 165 zad. 2

4. W ćwiczeniach zrób zadania ze str. 64

czwartek 02.04.2020

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków.

1. Przypomnij sobie w jaki sposób rozszerzamy i skracamy ułamki zwykłe 

wykonując on-line zadania na stronie https://epodreczniki.pl/a/rozszerzanie-i-

skracanie-ulamkow-zwyklych/DolqvxNpB

2. Rozwiąż starannie w zeszycie następujące zadania 

Str. 165 zad. 1 b

Str. 165 zad. 3

Str. 165 zad. 4

3. W ćwiczeniach zrób zadania ze str. 65 (zrób zdjęcia str 64 – 65 i wyślij do 

mnie na messngerze ).

4. Dla utrwalenia wiadomości obejrzyj filmik https://pistacja.tv/film/mat00109-

skracanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83

https://pistacja.tv/film/mat00109-skracanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83
https://pistacja.tv/film/mat00109-skracanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83
https://epodreczniki.pl/a/rozszerzanie-i-skracanie-ulamkow-zwyklych/DolqvxNpB
https://epodreczniki.pl/a/rozszerzanie-i-skracanie-ulamkow-zwyklych/DolqvxNpB


piątek 03.04.2020

Temat: Ułamki niewłaściwe

1. Proponuję obejrzeć następujący filmik https://www.youtube.com/watch?

v=pZtbhk_O3N0

2. Wykonaj podane rysunki w zeszycie i opis 
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W ułamkach 21/8  i 
 16/8   licznik jest większy od mianownika, a w ułamku 8/8  licznik jest

równy mianownikowi. Liczby te to przykłady ułamków niewłaściwych.

 Ułamki w których licznik jest mniejszy od mianownika nazywamy ułamkami 

niewłaściwymi.

6/8 < 1 Gdy licznik jest mniejszy od mianownika, to ułamek jest liczbą mniejszą od 1.

https://www.youtube.com/watch?v=pZtbhk_O3N0
https://www.youtube.com/watch?v=pZtbhk_O3N0


8/8 = 1 Gdy licznik jest równy mianownikowi, to ułamek jest równy 1.

13/8 > 1 Gdy licznik jest większy od mianownika, to ułamek jest liczbą większą od 1.

3. Rozwiąż starannie w zeszycie zadania z podręcznik 

str.166 ćw. A

str. 168 zad. 1

str. 168 zad. 2

str. 169 zad. 3

4. W ćwiczeniach zrób zadania ze str. 68

                                                 

                                                                                                        


