
Zakres materiału do realizacji 20.04.2020 – 24.04.2020 
Data  Temat  Treści do nauczenia Zadania  
20.04.2020  
poniedziałek 

Zadania z 
zastosowaniem 
dodawania i 
odejmowania 
ułamków o 
jednakowych 
mianownikach. 

Na tej lekcji nauczysz się, jak rozwiązywać zadania, w 
których występuje jednocześnie dodawanie i 
odejmowanie ułamków zwykłych. 

Przypomnij sobie: 
- zasady kolejności wykonywania działań, 
- jak dodaje się ułamki o jednakowych mianownikach oraz 
liczby mieszane, 
- jak odejmuje się ułamki o tych samych mianownikach 
oraz liczby mieszane, a także ułamki i liczby mieszane od 
całości. 

Zadania do wykonania będą 

zamieszczone na platformie 

wsipnet.pl 

Dla chętnych: 

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

dodawanie-ulamkow-o-tych-

samych-mianownikach_21_76 

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

odejmowanie-ulamkow-o-tych-

samych-mianownikach_21_77 

22.04.2020 
środa 
23.04.2020 
czwartek 

Mnożenie ułamka 
przez liczbę naturalną. 

Na tej lekcji nauczysz się jak mnożyć ułamek zwykły przez 
liczbę naturalna oraz jak mnożyć liczbę mieszaną przez 
liczbę naturalną. 

Przypomnij sobie jak zamieniamy liczę mieszaną na 
ułamek niewłaściwy. 

Obejrzyj film: 
https://pistacja.tv/film/mat00173-mnozenie-ulamkow-przez-

liczby-naturalne?playlist=311 

Przepisz do zeszytu treść zawartą na końcu filmu w ramce 
Zapamiętaj. 

Przeanalizuj przykład: 
https://sites.google.com/site/milowicematematyka/dwa-
sposoby-mnozenia-liczby-mieszanej-przez-liczbe-
naturalna 

Przepisz do zeszytu dwa sposoby pomnożenia liczby 

mieszanej przez liczbę naturalną. 

Zadania do wykonania będą 

zamieszczone na platformie 

wsipnet.pl 

Dla chętnych: 

https://epodreczniki.pl/a/mnoze

nie-ulamka-przez-liczbe-

naturalna/Dy36YKHjM 

https://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_76
https://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_76
https://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_76
https://www.matzoo.pl/klasa4/odejmowanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_77
https://www.matzoo.pl/klasa4/odejmowanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_77
https://www.matzoo.pl/klasa4/odejmowanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_77
https://pistacja.tv/film/mat00173-mnozenie-ulamkow-przez-liczby-naturalne?playlist=311
https://pistacja.tv/film/mat00173-mnozenie-ulamkow-przez-liczby-naturalne?playlist=311
https://sites.google.com/site/milowicematematyka/dwa-sposoby-mnozenia-liczby-mieszanej-przez-liczbe-naturalna
https://sites.google.com/site/milowicematematyka/dwa-sposoby-mnozenia-liczby-mieszanej-przez-liczbe-naturalna
https://sites.google.com/site/milowicematematyka/dwa-sposoby-mnozenia-liczby-mieszanej-przez-liczbe-naturalna
https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-ulamka-przez-liczbe-naturalna/Dy36YKHjM
https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-ulamka-przez-liczbe-naturalna/Dy36YKHjM
https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-ulamka-przez-liczbe-naturalna/Dy36YKHjM


Zadania z 
zastosowaniem 
mnożenia ułamka 
przez liczbę naturalną. 

Na tej lekcji utrwalisz umiejętności mnożenia ułamka 
przez liczbę naturalną oraz liczby mieszanej przez liczbę 
naturalną. 

Zadania do wykonania będą 

zamieszczone na platformie 

wsipnet.pl 

24.04.2020 
piątek 

Działania na 
ułamkach zwykłych – 
ćwiczeni. 

Na tej lekcji będziesz obliczać wartości wyrażeń 
arytmetycznych z zastosowaniem poznanych działań na 
ułamkach. 

Zadania do wykonania będą 

zamieszczone na platformie 

wsipnet.pl 

WAŻNE!!! Jeśli pojawią się trudności w realizacji treści do nauczenia można kontaktować się ze mną przez platformę wsipnet.pl oraz 

adres e-mail oledzkatrojgo@gmail.com. Zadania do samodzielnego wykonania z poszczególnych tematów będą oceniane. 

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś zaloguj się: htps://www.wsipnet.pl/uczen/→Dołącz→WSiPnet dla szkół podstawowych (klasy 4-

8)→Uczeń→Mam kod→Kod: CTKR-4A-MAT→Rejestracja→Załóż konto 


