
 

 

MATEMATYKA klasa IV – 3.06.2020r.  

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki. Na początku należy zapoznać się  

z informacjami zamieszczonymi w podręczniku. Następnie należy zapisać temat oraz 

notatkę do zeszytu. Na podstawie informacji z podręcznika oraz notatki należy 

wykonać zadania.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

Proszę do  5 czerwca wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych zadań  

z zeszytu ćwiczeń oraz notatki  zapisanej  w zeszycie . 

 

Temat: Opis prostopadłościanu. 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu: (Zaczynamy nowy dział, dlatego na nowej stronie, 

na środku proszę zapisać na kolor nazwę działu) 

 

PROSTOPADŁOŚCIANY I SZEŚCIANY 

Temat: Opis prostopadłościanu.(rysunki można wydrukować i wkleić) 

 

PROSTOPADŁOŚCIAN 

 

 

SZEŚCIAN 

 



Proszę zapoznać się z instrukcją rysowania prostopadłościanów- podręcznik str. 223 i 

proszę pod notatką w zeszycie, samodzielnie narysować  prostopadłościan. 

 

Proszę wykonać zadania - ćwiczenia - str. 90 zadanie 1, 2 i 3. 

 

 

Proszę tylko przeczytać: 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MATEMATYKA klasa IV – 2.06.2020r.  

 

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

 

Temat: Wycinanki i układanki. 

Z okazji Dnia Dziecka dziś prosta i krótka lekcja.  Nie zapisujemy tematu, nie ma też 

zadania domowego.      

Tangram to układanka złożona z siedmiu elementów, które powstały przez rozcięcie 

kwadratu. Poszczególne elementy to figury geometryczne: trójkąty, kwadrat  

i równoległobok.  

Celem łamigłówki jest ułożenie obrazka z posiadanych figur na podstawie kształtu 

jego konturów. Za każdym razem trzeba użyć wszystkich części.  

Polecam tangram on-line. http://www.math.edu.pl/tangram 

 

 

 

 

 

 

http://www.math.edu.pl/tangram


 

 

 

W wolnej chwili można wyciąć sobie elementy i spróbować ułożyć poniższe figury  

i przedmioty. 

 

 

                                               

 

 

  



 

 

MATEMATYKA klasa IV – 27.05.2020r.  

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki. Na początku należy zapoznać się  

z informacjami zamieszczonymi w podręczniku. Następnie należy zapisać temat oraz 

notatkę do zeszytu. Na podstawie informacji z podręcznika oraz notatki należy 

wykonać zadania.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

Proszę do 29 maja wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych zadań  

z zeszytu ćwiczeń oraz notatki  zapisanej  w zeszycie . 

 

Temat: Zależności między jednostkami pola. 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu:    

                                                      

Temat: Zależności miedzy jednostkami pola. 

 

 

 

Proszę wykonać zadania - ćwiczenia - str.  88/89  zadanie 1,2,3,5,6. 

 

 



 

 

MATEMATYKA klasa IV – 25.05.2020r. 

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki. Na początku należy zapoznać się  

z informacjami zamieszczonymi w podręczniku. Następnie należy zapisać temat oraz 

notatkę do zeszytu. Na podstawie informacji z podręcznika oraz notatki należy 

wykonać zadania.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

Proszę do 27 maja wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych zadań  

z zeszytu ćwiczeń oraz notatki  zapisanej  w zeszycie . 

 

Temat: Jednostki pola. Pole prostokąta. 

 

Proszę obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=yVG2uLeJwNc 

 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu:                                        

Temat: Jednostki pola. Pole prostokąta. 

 

Należy także zapoznać się z informacjami z podręcznika - str. 210 i 211. 

 

Proszę wykonać zadania - ćwiczenia - str.  86 i 87 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yVG2uLeJwNc


 

 

MATEMATYKA klasa IV – 20.05.2020r. 

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki. Na początku należy zapoznać się  

z informacjami zamieszczonymi w podręczniku. Następnie należy zapisać temat oraz 

notatkę do zeszytu. Na podstawie informacji z podręcznika oraz notatki należy 

wykonać zadania.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na mali: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

Proszę do 23 maja wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych zadań  

z zeszytu ćwiczeń oraz notatki  zapisanej  w zeszycie . 

 

Temat: Co to jest pole figury? 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu: (Zaczynamy nowy dział, dlatego na nowej stronie, 

na środku proszę zapisać na kolor nazwę działu) 

 

                                                        POLA FIGUR 

Temat: Co to jest pole figury? 

 

 

P= 16 

 

Przykłady: 

 

P= 12  

  P=      

 

 

Proszę wykonać zadania - ćwiczenia - str. 85 zadanie 1 i 2. 

 

 



 

 

MATEMATYKA klasa IV - 18.05.2020r. 

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na mali: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

Proszę do  20  maja wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych ćwiczeń 

oraz notatki. 

 

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych. 

Proszę zapisać  temat  do zeszytu:    

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych. 

Gdy mamy proste przykłady możemy liczyć w pamięci: (w miejsce ? proszę wpisać 

wynik) 

 

 

 

 

 Proszę wykonać zadania - ćwiczenia  - str. 83 

  



 

 

W  środę będzie krótki test z działu UŁAMKI DZIESIĘTNE. 

Test będzie składał się z zadań zamkniętych, jednokrotnego lub wielokrotnego 

wyboru.  

Ustawiony będzie limit czasowy - 20minut. Nie będzie możliwości powrotu do zadania 

poprzedniego. Przystąpienie do testu jest obowiązkowe. 

Podany link będzie aktywny w godzinach 11:00 - 12:00.  

W tym czasie należy przystąpić do testu, potem test wygaśnie.  

Jeśli ktoś nie będzie mógł przystąpić do testu w tym czasie, proszę do mnie napisać (w 

poniedziałek). 

Po skończeniu testu każdy zobaczy liczbę punktów jaką zdobył oraz ocenę. 

 

 

 

 

MATEMATYKA klasa IV – 13.05.2020r.  

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

Proszę do  15 maja wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych ćwiczeń. 

 

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych - ćwiczenia. 

Proszę zapisać  temat  do zeszytu:    

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych - ćwiczenia. 

 

 Proszę wykonać zadania - ćwiczenia  - str. 81 i 82. 

PRZYPOMNIENIE ! 

Pamiętamy, że jeżeli dodajemy ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, zapisujemy 

przecinek pod przecinkiem.  

Gdy mamy proste przykłady - liczymy w pamięci. Ułamki dziesiętne możemy 

traktować  jak kwoty pieniężne. Np.  1,2 + 2,5 = 3,7  

 



 

 

W przyszłą środę będzie krótki test z działu UŁAMKI DZIESIĘTNE. 

Szczegółowe instrukcje podam w poniedziałek. 

Proszę  powtarzać  materiał. 

https://www.matzoo.pl/ 

 

 

 

 

MATEMATYKA klasa IV - 11.05.2020r.  

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki. Na początku należy zapoznać się  

z informacjami zamieszczonymi w podręczniku. Następnie należy zapisać temat oraz 

notatkę do zeszytu. Na podstawie informacji z podręcznika oraz notatki należy 

wykonać zadania.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

Proszę do  13 maja wysłać na podany powyżej mail zdjęcie notatki zapisanej  

w zeszycie. 

 

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.  

 Proszę dokładnie przeczytać: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matzoo.pl/


 

 

 

 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu:    

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych. 

 

Gdy mamy proste przykłady możemy liczyć w pamięci: 

 

 

 

 Pod notatką proszę wykonać zadanie - podręcznik  - str. 199 zadnie 1. 

 

 



 

 

MATEMATYKA  klasa IV – 6.05.2020r.  

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki. Na początku należy zapoznać się  

z informacjami zamieszczonymi w podręczniku. Następnie należy zapisać temat oraz 

notatkę do zeszytu. Na podstawie informacji z podręcznika oraz notatki należy 

wykonać zadania.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

 

Proszę do 7 maja wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych zadań  

z zeszytu ćwiczeń ze strony  80  oraz notatki  zapisanej  w zeszycie . 

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych.  

 

 

 

Zachęcam, aby obejrzeć filmiki: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DzrvbAciY6k 

 

 

 

mailto:angelika.pizlo.sp@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lhhfdsUBLCg
https://www.youtube.com/watch?v=DzrvbAciY6k


 

 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu:    

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. 

Aby porównać dwa ułamki dziesiętne należy porównać cyfry w obu liczbach. 

 

Pod notatką proszę wykonać zadanie 6 ze strony 196. 

Proszę także wykonać zadania - ćwiczenia - str. 80. 

 

 

MATEMATYKA klasa IV – 4.05.2020r.  

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki. Na początku należy zapoznać się  

z informacjami zamieszczonymi w podręczniku. Następnie należy zapisać temat oraz 

notatkę do zeszytu. Na podstawie informacji z podręcznika oraz notatki należy 

wykonać zadania.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

Proszę do 5 maja wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych zadań  

z zeszytu ćwiczeń ze strony  79  oraz notatki  zapisanej  w zeszycie. 

 

Temat: Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego.     

 

 



 

 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu:    

Temat: Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego 

 

 

 

 

Pod notatką proszę wykonać zadanie 1 ze strony 192. 

Proszę także wykonać zadania - ćwiczenia - str. 79. 

 

 

MATEMATYKA klasa IV – 27.04.2020r.  

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki. Na początku należy obejrzeć filmik. 

Następnie należy zapisać temat oraz notatkę do zeszytu. Na koniec należy wykonać 

zadania.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo. Pytania proszę kierować  

na mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

 

 

mailto:angelika.pizlo.sp@gmail.com


 

 

Proszę do 28 kwietnia wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych zadań  

z zeszytu ćwiczeń ze strony  77 i 78. 

 

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych.      

Proszę jeszcze raz obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=kVvWpFMTxH0 

 

Dziś nie zapisujemy notatki do zeszytu 

 

 Proszę wykonać zadania - ćwiczenia - str. 77 i 78 (zadania 1,2,3,4,5) 

Kontynuujemy temat związany z zamiana jednostek. Znów podaję sporo podpowiedzi. 

Gdyby były problemy z pozostałymi przykładami proszę pisać do mnie. 

Temat wyrażenia dwumianowane nie podlega ocenie, ale proszę jak zwykle wysłać 

zdjęcia zadań do sprawdzenia. 

Podpowiedzi do zadań: 

Zadanie 1 

 

Zadanie 2 

 
 

Zadanie 3 

 

Zadanie 4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kVvWpFMTxH0


 

 

Zadanie 5 

 

 

 

MATEMATYKA klasa IV – 22.04.2020r.  

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki. Na początku należy obejrzeć filmik. 

Następnie należy zapisać temat oraz notatkę do zeszytu. Na koniec należy wykonać 

zadania.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo. Pytania proszę kierować na 

mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

 

Proszę do 23 kwietnia wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych zadań  

z zeszytu ćwiczeń ze strony  75 i 76 oraz notatki  zapisanej  w zeszycie . 

 

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych.      

Proszę obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=kVvWpFMTxH0 

 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu:                                            

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych.      

 

1dag = 10g 

1kg = 100dag 

1kg = 1000g 

1t = 1000kg 

1zł = 100gr 

 

mailto:angelika.pizlo.sp@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=kVvWpFMTxH0


 

                                        

      

 

 

 

Przykłady:  

(tutaj należy przerysować całą tabelkę z przykładami, która znajduje się na końcu 

filmiku) 

 

 

 

 

 Proszę wykonać zadania - ćwiczenia - str. 75 i 76 (zadania 1,2,3) 

Dziś temat trudny, dlatego podaję sporo podpowiedzi. Gdyby były problemy z 

pozostałymi przykładami proszę pisać do mnie. 

Temat wyrażenia dwumianowane nie podlega ocenie, ale proszę jak zwykle wysłać 

zdjęcia zadań do sprawdzenia. 

Podpowiedzi do zadań: 

Zadanie 1 

 

Zadanie 2 

 

 

 

 



 

 

Zadanie 3 

 

 

 

MATEMATYKA klasa IV – 20.04.2020r.  

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki. Na początku należy zapoznać się  

z informacjami zamieszczonymi w podręczniku. Następnie należy zapisać temat oraz 

notatkę do zeszytu. Na podstawie informacji z podręcznika oraz notatki należy 

wykonać zadania.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

Proszę do 21 kwietnia wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych zadań  

z zeszytu ćwiczeń ze strony  73 i 74 oraz notatki  zapisanej  w zeszycie . 

 

Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000....       

 

Proszę obejrzeć filmik: 

https://pistacja.tv/film/mat00126-ulamki-o-mianownikach-10-100-1000 

Można także zapoznać się z informacjami i przykładami - str. 182 i 183 (podręcznik) 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu: (Zaczynamy nowy dział, dlatego na nowej stronie, 

na środku proszę zapisać na kolor nazwę działu) 

 

                                                        UŁAMKI   DZIESIĘTNE 

Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000....    

Ułamki dziesiętne to liczby, które zapisane są z użyciem przecinka.   

Przecinek oddziela część całkowitą od części ułamkowej. 

Przykłady ułamków dziesiętnych: 

0,3                  1,34              6,789               14,03               0,023              345,01                ....  

 

 

https://pistacja.tv/film/mat00126-ulamki-o-mianownikach-10-100-1000


 

 

 

 

Odczytywanie: 

Zapis 0,4 czytamy cztery dziesiąte 

Zapis 1,33 czytamy jeden i trzydzieści trzy setne 

Zapis 0,055 czytamy pięćdziesiąt pięć tysięcznych 

Zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne: 

 

 

 

 Proszę wykonać zadania - ćwiczenia - str. 73 i 74  

Podpowiedzi do zadań: 

Zadanie 3 

 

 

 

 

 



 

 

Zadanie 5 

 

Zadanie 7 

 

 

 

MATEMATYKA klasa IV - 15.04.2020r. 

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo. Pytania proszę kierować  

na mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

Proszę do 16 kwietnia wysłać na podany powyżej mail zdjęcie notatki  zapisanej   

w zeszycie.  

 

Temat: Ułamki zwykłe - powtórzenie.       

Proszę zapisać notatkę do zeszytu: 

Temat: Ułamki zwykłe - powtórzenie.            

pod notatką, w zeszycie proszę wykonać zadania 1 - 12 ze strony 179 (podręcznik) 

 

Str.179 zad.1 

Odp. B 

 

 

 

 

 



 

 

Zad. 2 

24 - 8 = 16 

16

24
=  

2

3
  

Odp. A 

 

Zad. 3 

itd...... 

 

W wolnej chwili proszę wykonywać ćwiczenia powtórzeniowe z poniższej strony: 

https://www.matzoo.pl/klasa4/21 

 

 

MATEMATYKA klasa IV – 8.04.2020r.  

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki. Na początku należy zapoznać się  

z informacjami zamieszczonymi w podręczniku. Następnie należy zapisać temat oraz 

notatkę do zeszytu. Na podstawie informacji z podręcznika oraz notatki należy 

wykonać zadania.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

 

Proszę do 9 kwietnia wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych zadań  

z zeszytu ćwiczeń ze strony  71  i 72 oraz notatki  zapisanej  w zeszycie. Dziś za pracę 

można otrzymać trzy plusy. 

Temat: Odejmowanie ułamków zwykłych.       

Proszę obejrzeć filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=F05WjXsDKkQ 

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

Następnie proszę zapoznać się z informacjami i przykładami - str. 175 i 176 

(podręcznik). 

 

https://www.matzoo.pl/klasa4/21
mailto:angelika.pizlo.sp@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=F05WjXsDKkQ
https://www.youtube.com/watch?v=LKeNwmL-FEE


 

 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu: 

Temat: Odejmowanie ułamków zwykłych.      

Różnica  to wynik odejmowania.  

 

 

 

 

pod notatką, w zeszycie proszę wykonać zadanie 6 ze strony 177 (podręcznik) 

następnie wykonać zadania - ćwiczenia - str. 71 i 72 (zadanie 10 i 11 dla chętnych) 

 

W wolnej chwili proszę wykonywać ćwiczenia powtórzeniowe z poniższych stron: 

https://gwo.pl/eksperymentarium-m-p4366 

https://www.matzoo.pl/klasa4/21 

 

 

 

 

 

https://gwo.pl/eksperymentarium-m-p4366
https://www.matzoo.pl/klasa4/21


 

 

MATEMATYKA  klasa IV - 6.04.2020r. 

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki. Na początku należy zapoznać się  

z informacjami zamieszczonymi w podręczniku. Następnie należy zapisać temat oraz 

notatkę do zeszytu. Na podstawie informacji z podręcznika oraz notatki należy 

wykonać zadania.  

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na mail: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

Proszę do 7 kwietnia wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych zadań  

z zeszytu ćwiczeń ze strony  69 i 70 oraz notatki  zapisanej  w zeszycie . 

 

Temat: Dodawanie ułamków zwykłych.       

Proszę obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=GvVgKE3y2Aw 

Następnie proszę zapoznać się z informacjami i przykładami - str. 173 (podręcznik) 

 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu: 

Temat: Dodawanie ułamków zwykłych.      

Suma to wynik dodawania.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GvVgKE3y2Aw


 

 

wykonać zadania - ćwiczenia - str. 69 i 70 (zadanie 8- dla chętnych) 

 

*Podpowiedź do zadania  3: 

 

*Podpowiedź do zadania  10: 

 

 

 

 

MATEMATYKA – klasa IV – 30.03.2020r.  

 

Poniżej podaję materiały do nauki matematyki. Obok znajdują się daty, w jakim 

terminie należy wykonać podane zadania.  

Na początku należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku. 

Następnie należy zapisać temat oraz notatkę do zeszytu (notatki są podane poniżej - 

są to wybrane najważniejsze informacje, nowe pojęcia oraz przykłady).  

Na podstawie informacji z podręcznika oraz notatki należy wykonać zadania  

z zeszytu ćwiczeń.  

 

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez aplikację Messenger. 

Pytania proszę kierować na maila: angelika.pizlo.sp@gmail.com 

Proszę do 1 kwietnia wysłać na podany powyżej mail zdjęcie wykonanych zadań  

z zeszytu ćwiczeń ze strony 66, 67 i 68 oraz notatek zapisanych  w zeszycie (tematy 1-

4). 

 

 

 



 

 

Uczniowie, którzy wykonali już wszystkie zadania wykonują w tym tygodniu  ćwiczenia 

na stronie MatZoo - UŁAMKI ZWYKŁE. 

 

Zachęcam także do utrwalenia materiału poprzez oglądanie filmików 

umieszczonych na Platformie Edukacyjnej MEN: 

https://pistacja.tv/film/mat00110-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-

mianownikach?playlist=116 

https://pistacja.tv/film/mat00111-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-

licznikach?playlist=116 

https://pistacja.tv/film/mat00108-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych-

przyklady?playlist=83 

https://pistacja.tv/film/mat00109-skracanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83 

 

1) Temat: Porównywanie ułamków     

2) Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków     

 

25.03 - zapoznanie się z informacjami z podręcznika oraz zapisanie notatki do zeszytu 

30.03 - wykonanie zadań (uzupełnienie ćwiczeń) 

 

3) Temat: Ułamki niewłaściwe  25.03 - 31.03 

zapoznać się z informacjami i przykładami - str. 166 i 167 (podręcznik) 

 

 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu: 

Temat: Ułamki niewłaściwe 

 

 

https://pistacja.tv/film/mat00110-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-mianownikach?playlist=116
https://pistacja.tv/film/mat00110-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-mianownikach?playlist=116
https://pistacja.tv/film/mat00111-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-licznikach?playlist=116
https://pistacja.tv/film/mat00111-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-licznikach?playlist=116
https://pistacja.tv/film/mat00108-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83
https://pistacja.tv/film/mat00108-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83
https://pistacja.tv/film/mat00109-skracanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83


 

 

 

 

UŁAMKI NIEWŁAŚCIWE to ułamki, w których licznik jest większy (lub równy) od 

mianownika. 

 te liczby to ułamki niewłaściwe 

UŁAMKI WŁAŚCIWE to ułamki, w których licznik jest mniejszy od mianownika. 

 te liczby to ułamki właściwe 

 

wykonać zadania - ćwiczenia - str. 66 i 67 

01.04 - zapoznanie się z informacjami z podręcznika oraz zapisanie notatki do zeszytu, 

wykonanie zadań (uzupełnienie ćwiczeń) 

 

4) Temat: Ułamek jako wynik dzielenia.    01.04  

zapoznać się z informacjami i przykładami - str. 170 i 171 (podręcznik) 

 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu: 

Temat: Ułamek jako wynik dzielenia.     

Iloraz - to wynik dzielenia 

Każdy iloraz możemy zapisać w postaci ułamka i odwrotnie- każdy ułamek możemy 

zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb. 

Kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia. 

 

 

 



 

 

Zamieniając ułamek na liczbę mieszaną wykonujemy dzielenie z resztą.  

 

 

Zamianę ułamka na liczbę mieszaną lub liczbę naturalną nazywamy krócej 

wyłączaniem całości z ułamka. 

 

wykonać zadania - ćwiczenia - str. 68 

 

 

 

MATEMATYKA – klasa IV 

 

AKTUALIZACJA – 21.03.2020r.  

1) Temat: Porównywanie ułamków 

 zapoznać się z informacjami i przykładami - str. 160 (podręcznik)  
 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu: 

Temat: Porównywanie ułamków 

I) Jeśli dwa ułamki mają jednakowe mianowniki, to większy jest ten, który ma 

większy licznik. 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

II) Jeśli dwa ułamki mają jednakowe liczniki, to większy jest ten, który ma mniejszy 

mianownik. 

                              

 

(W miejsce pytajników poszę wstawić odpowiednie znaki.) 

wykonać zadania - ćwiczenia - str. 62 i 63 

 

 2) Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków 

zapoznać się z informacjami i przykładami - str. 164 i 165 (podręcznik) 

 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu: 

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków 

ROZSZERZANIE UŁAMKA to mnożenie licznika i mianownika ułamka przez tę samą 

liczbę. 

 

 

 

SKRACANIE UŁAMKA to dzielenie licznika i mianownika przez tę samą liczbę. 

 

Każdy ułamek można rozszerzyć, ale nie każdy można skrócić. Nie można na 

przykład skrócić ułamków:  Takie ułamki nazywamy 

nieskracalnymi. 
 

 wykonać zadania - ćwiczenia - str. 64 i 65 

 

 

 



 

 

3) Temat: Ułamki niewłaściwe 

zapoznać się z informacjami i przykładami - str. 166 i 167 (podręcznik) 

 

 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu: 

Temat: Ułamki niewłaściwe 

 

 

UŁAMKI NIEWŁAŚCIWE to ułamki, w których licznik jest większy (lub równy) od 

mianownika. 

 te liczby to ułamki niewłaściwe 

UŁAMKI WŁAŚCIWE to ułamki, w których licznik jest mniejszy od mianownika. 

 te liczby to ułamki właściwe 

 

wykonać zadania - ćwiczenia - str. 66 i 67 

 

4) Temat: Ułamek jako wynik dzielenia. 

zapoznać się z informacjami i przykładami - str. 170 i 171 (podręcznik) 
 

Proszę zapisać notatkę do zeszytu: 

Iloraz - to wynik dzielenia 

Każdy iloraz możemy zapisać w postaci ułamka i odwrotnie- każdy ułamek możemy 

zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb. 

 

 



 

 

Kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia. 

 

Zamieniając ułamek na liczbę mieszaną wykonujemy dzielenie z resztą.  

 

Zamianę ułamka na liczbę mieszaną lub liczbę naturalną nazywamy krócej 

wyłączaniem całości z ułamka. 

 

wykonać zadania - ćwiczenia - str. 68 

 

 

 

ZADANIE ZADANE WCZEŚNIEJ  

1) Temat: Porównywanie ułamków. 

zapoznać się z informacjami i przykładami - str. 160 (podręcznik) 

wykonać zadania - ćwiczenia - str. 62 i 63 

2) Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków. 

zapoznać się z informacjami i przykładami - str. 164 i 165 (podręcznik) 

wykonać zadania - ćwiczenia - str. 64 i 65 


