
Matematyka- klasa 5b- zestaw 4

Witajcie drodzy uczniowie.

Niestety w związku z zaistniałą sytuacją nadal musimy
spotykać się na zajęciach zdalnych. Pamiętajcie, że musicie

bardzo dbać o siebie – nie wychodzić z domu, myć ręce wodą
z mydłem.

 Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i możecie rozpocząć lekcje.

Nim przejdziemy do nowych tematów dotyczących ułamków dziesiętnych
przedstawie wyniki obu  testów, które rozwiązywaliście w Eduelo:

I test „Działania pamięciowe na liczbach naturalnych” 
• 19 uczniów rozwiązało dwie części testu,

• 1 uczeń nie rozwiązał w ogóle testu,
• średnia klasy 81 %



II test „Działania pisemne”
• 18 uczniów rozwiązało 2 części testu,

• 2 uczniów nie rozwiązało testu,
• średnia klasy 71%.

Bardzo serdecznie dziękuje również wszystkim, którzy brali udział w
quizach.

ZACZYNAMY NOWE ZAJĘCIA!!!
ZAPRASZAM DO PRACY!!!



L-1
CZWARTEK 26.03

Temat: Ułamki o mianowniku 10, 100 i 1000

Cele lekcji: 
• zapisywanie ułamków zwykłych o mianowniku 10, 100 i 1000 za 

pomocą ułamka dziesiętnego, 
• odczytywanie ułamków dziesiętnych.

Na początek obejrzyjcie pierwsza prezentację z epodręcznika, z której 
dowiecie się, gdzie można spotkać ułamki dziesiętne: 

https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-liczb-
dziesietnych/D9jp590Uw 

      Teraz obejrzyjcie prezentację „Zapisywanie ułamków dziesiętnych” na 
portalu edukacyjnym Eduelo klikając na poniższy link:

https://www.eduelo.pl/prezentacja/811/ 

      Z powyższej prezentacji dowiedzieliście się, że każdy ułamek zwykły, 
który ma w mianowniku 10, 100 i 1000 można zapisać za pomocą ułamka 
zwykłego oraz jak odczytywać ułamki dziesiętne.

ZADANIE DO ZESZYTU:
1. Zapisz poniższe ułamki zwykłe za pomocą ułamka dziesiętnego :

2. Zapisz za pomocą ułamka dziesiętnego:



a) dwie całe i osiem dziesiątych
b) trzy całe i dwanaście setnych
c) pięć całych i sześćdziesiąt dwie tysięczne

KONIEC!
PRZERWA!!!

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :)

L-2
PIĄTEK 27.03

Temat: Zapisywanie i odczytywanie ułamków dziesiętnych

Cele lekcji:

• zapisywanie ułamków zwykłych o mianowniku 10, 100 i 1000 za 
pomocą ułamka dziesiętnego, 

• odczytywanie ułamków dziesiętnych.

     Wiecie już, jak zapisuje się ułamki zwykłe o mianowniku 10, 100 i 
1000 za pomocą ułamka dziesiętnego oraz jak odczytuje się ułamki 
dziesiętne.
    Dzisiaj poćwiczymy zapisywanie i odczytywanie ułamków 
dziesiętnych.

    Zapraszam do rozwiązania krótkiego testu „Zapisywanie i
odczytywanie ułamków dziesiętnych” na Eduelo, który

zamieściłam dla Waszej klasy (wystawię za niego oceny za
zadanie domowe). 

Należy go rozwiązać do 31.03.2020 r.

KONIEC ZAJĘĆ!!!
ODPOCZNIJCIE :)



L- 3
PONIEDZIAŁEK

30.03

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych

Cele lekcji:
• poznanie algorytmu porównywania ułamków dziesiętnych,
• porównywanie ułamków dziesiętnych,
• porządkowanie ułamków dziesiętnych.

No to zaczynamy pracę !!!

Przedstawię algorytm porównywania ułamków dziesiętnych na kilku
przykładach:

a) Porównajmy 3,76 i 3,8

• porównywanie rozpoczynamy od porównania całości

• porównujemy więc dalej, teraz porównamy części dziesiąte (czyli 
cyfry, które znajdują się zaraz po przecinku)

b) Porównajmy 18,783 i 18,791
• porównujemy całości (czyli liczby przed przecinkiem)



• porównujemy części dziesiąte (cyfry, które są na pierwszym miejscu 
po przecinku)

• porównujemy kolejne cyfry 

c) Porównajmy 9,5 i 9,500

• widzimy, że całości są takie same , więc musimy 
porównywać kolejne cyfry

• pierwsze cyfry po przecinku nadal są takie same
•  porównujemy kolejną cyfrę po przecinku

• porównujemy dalej

Jeśli jeszcze nie zrozumieliście metody porównywania ułamków, to
zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=-pmGvvjzAfM 



Który ułamek jest największy?

Wskażcie największy ułamek spośród ułamków: 
12,98    12,6    13,03    13,709      13,4

Porównajcie najpierw całości ułamków. Teraz, ponieważ 13>12, więc
musicie wybrać największy ułamek  spośród trzech ułamków:

13,03       13,709     13,4.
Który z tych ułamków ma największą cyfrę na pierwszym miejscu po

przecinku? Oczywiście ułamek 13,709, więc on jest ułamkiem największy.

Który ułamek jest najmniejszy?
Wskażcie najmniejszy ułamek spośród ułamków:
0,782     0,71    0,973     0,802    0,72     0,789   

Wszystkie ułamki mają zero całych, więc szukamy najmniejszej cyfry po
przecinku, a jest nią cyfra 7. Musimy porównać więc jeszcze 4 ułamki:

0,782       0,71      0,72     0,789.
Szukamy najmniejszej cyfry na drugim miejscu po przecinku. Która to

cyfra? Oczywiście 1, więc ułamek 0,71 jest najmniejszy.    

Zapisz w zeszycie:
1. Porównaj poniższe ułamki wstawiając znak <, > lub =

3,89 …. 3,6
7,98 …. 8, 96
0,897 …. 0,829
2,004 …. 2,400
2. Wskaż ułamek najmniejszy spośród ułamków:
4,88   4,07    4,02   4,001    4,7
3. Wskaż ułamek największy spośród ułamków:
23,98    23,09   23,002   23,9

 Zapraszam do rozwiązania testu „Porównywanie ułamków
dziesiętnych” na Eduelo (8 pytań), który zamieściłam dla Waszej

klasy (wystawię za niego oceny za zadanie domowe). 
Należy go rozwiązać do 31.03.2020 r.

Dziękuję za uwagę.

Agnieszka Witkowska


