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Witajcie po krótkiej przerwie świątecznej. 
Niestety jeszcze nie możemy spotkać się w szkole na zajęciach. Zapraszam

więc na kolejne zajęcia zdalne.

Przygotujcie do zajęć:
- zeszyt i długopis (pamiętajcie, aby zapisywać

temat i wskazane przeze mnie zadania w
zeszycie),

- zrelaksowany umysł i ciało.

L-11, 12
(środa, czwartek)

Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych
- rozwiązywanie zadań z treścią.

Cele lekcji: 
-stosowanie metody mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100 i
1000 w zadaniach praktycznych;
- dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.

Przypominam:
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100 lub 1000 polega na 
przesunięciu przecinka W PRAWĄ stronę o tyle miejsc,ile zer ma nasz 
czynnik, dzielenie- na przesunięciu przecinka W LEWĄ stronę o 1, 2 lub 3 
miejsca.

Przykłady:
2,983  10 = 29,83 (przecinek przesuwamy o 1 miejsce w prawo, bo 10 ma 
jedno zero)



4,5  100 = 450  (przecinek przesuwamy o 2 miejsca w prawo, w puste 
miejsce wstawiamy 0)
3,7 : 1000 = 0,0037  (przecinek przesuwamy w lewo o 3 miejsca, wpisujemy 
aż 3 zera)
78,1 : 10 = 7,81  (przesuwamy przecinek w lewo o jedno miejsce, bo 10 ma 
jedno zero)

Dzisiaj rozwiążemy różne zadania z treścią, w których będziemy mnożyć lub 
dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100 lub 1000.

Przeanalizujmy wspólnie   3   zadania:  

Zad 1) Jedna bułka grahamka kosztuje 0,58 zł. Ile zł zapłacisz za 10 takich 
bułek?

Rozwiązanie: 
0,58  10 = 5,8  (można też zapisać 5,80)

Odpowiedź: Za 10 bułek zapłacę 5,80 zł.

Zad 2) Hurtownik za 100 kg jabłek zapłacił 156 zł. Ile zł zapłacił za 1 kg tych 
owoców?

Rozwiązanie:
156 : 100 = 1,56    (Uwaga: w liczbie 156 przecinek jest na końcu, czyli 156,).

Odpowiedź: Za 1 kg jabłek hurtownik zapłacił 1,56 zł.

Zad 3) Antek kupił 10 soków po 3,89 zł każdy. Dał kasjerce 100 zł. Ile zł dostał
reszty?

Rozwiązanie:
Policzmy najpierw ile zł zapłaci Antek za 10 soków
3,89  10 = 38,9
Teraz odejmijmy sposobem pisemnym

Odpowiedź: Antek otrzymał 68,10 zł reszty.

Teraz zadania do samodzielnego rozwiązania.



Zapiszcie w zeszycie (wszyscy!):
1. Temat lekcji.
2. Treść i rozwiązania 4 poniższych zadań: 
Zad 1) Jedno jajko kosztuje 0,75 zł. Ile zł zapłacisz za 10 jajek?

Zad 2) Mama ma 30 lat, a jej córka jest 10 razy młodsza od niej. Ile lat  ma 
córka?

Zad 3) Staś kupił 10 ciasteczek po 3,45 zł każde. Dał kasjerce 50 zł. Ile zł 
dostał reszty? (Uwaga: musisz wykonać więcej niż jedno działanie, aby 
rozwiązać to zadanie)

Zad 4) Długość kroku Darka jest równa 0,65 m. Ile m pokona Darek po 
przejściu 1000 kroków?

Proszę o przesłanie zdjęć rozwiązanych powyżej zadań uczniów: Kuba
Boberski, Józef, Noemi, Ala Nowak i Ala Trojan, 

 do poniedziałku 20.04do godz. 12:00 na maila
agnieszkawitkowska@pspzawada.edu.pl

KONIEC LEKCJI

PRZERWA!!!

ĆWICZENIA !!!



L- 13
(piątek)

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby jednocyfrowe.

Cele lekcji:
- mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby jednocyfrowe sposobem 
pisemnym,
- wstawianie przecinka w wyniku.

Zobaczcie, jak pisemnie pomnożyć 0,347 przez 7 oraz 3,2 przez 145 
(od 0 do 6:19 minuty)

https://www.youtube.com/watch?v=9Nw1H59bJXU 

Pomnóżmy sposobem pisemnym
2,31 przez 3:

Uwaga: mnożymy pisemnie tak,jak
liczby naturalne (231 x 3),
pamiętając o zapisaniu przecinka
w wyniku.

Pomnóżmy sposobem pisemnym
0,68 przez 9:

Zapiszcie w zeszycie (wszyscy!):
1.Temat dzisiejszej lekcji
2. Obliczcie sposobem pisemnym:

     

Proszę o przesłanie zdjęć rozwiązanych powyżej zadań uczniów: Miłosza,
Dawida, Nadię, Olę i Julię; do poniedziałku 20.04 do godz. 19:00 na maila

agnieszkawitkowska@pspzawada.edu.pl
KONIEC ZAJĘĆ !!! 



L- 14
(poniedziałek)

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby wielocyfrowe.

Cele lekcji:
- mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby wielocyfrowe sposobem 
pisemnym,
- wstawianie przecinka w wyniku.

   
Jak pomnożyć 0,418 przez 94 lub 3,48 pomnożyć przez 70? Zobaczcie na

filmie (od 7:35 do 9:25)

https://www.youtube.com/watch?v=9Nw1H59bJXU     

Jak pomnożyć 23,1 przez 43 ? 
Zaczynamy od poprawnego zapisania liczb w słupku, potem mnożymy 
sposobem pisemnym, jak poniżej. Na koniec wstawiamy przecinek w 
iloczynie. 

Tak mnożymy 1,56 przez 13:



Zapiszcie w zeszycie (wszyscy!):
1.Temat dzisiejszej lekcji
2. Obliczcie sposobem pisemnym:

     

Proszę o przesłanie zdjęć rozwiązanych powyżej zadań uczniów: Emilię,
Adriana, Justynę, Kacpra i Konrada

do wtorku 21.04 do godz. 19:00 na maila
agnieszkawitkowska@pspzawada.edu.pl

Dziękuję za uwagę 

Pozdrawiam Was serdecznie

Agnieszka Witkowska


