
Zakres materiału do realizacji 26.03.2020 – 03.04.2020
Data Temat Treści do nauczenia Zadania 
26.03.2020 -
27.03.2020
(czwartek-
piątek)

Rozszerzanie i skracanie 
ułamków.

Na tej lekcji nauczysz się, jak rozszerzać i skracać ułamki
zwykłe.

Obejrzyj filmy:
https://pistacja.tv/film/mat00106-rozszerzanie-
ulamkow-zwyklych?playlist=83
https://pistacja.tv/film/mat00107-skracanie-ulamkow-
zwyklych?playlist=83

Odpowiedz na pytania (odpowiedzi zapisz w zeszycie):
- co to znaczy rozszerzyć ułamek?
- co to znaczy skrócić (uprościć) ułamek?
- jaki ułamek nazywamy ułamkiem nieskracalnym?
- czy po rozszerzeniu lub skróceniu ułamka jego wartość
się zmieni?

Zeszyt ćwiczeń cz. 2: 1 s. 23; 2 ,3 s. 24; 6, 8 s.
25

Dla chętnych: 
https://epodreczniki.pl/a/rozszerzanie-i-
skracanie-ulamkow-zwyklych/DolqvxNpB

Rozszerzanie i skracanie 
ułamków - zadania

Na tej lekcji powtórzysz i utrwalisz umiejętności 
związane z rozszerzaniem i skracaniem ułamków.

wsipnet.pl⟶Podręczniki⟶Klasa4⟶Ułamki
zwykłe⟶ Rozszerzanie i skracanie 
ułamków zadanie 5, 6, 7, 10 + ćwiczenia 
online na platformie wsipnet.pl

30.03.2020 -
31.03.2020
(poniedziałek-
wtorek)

Ułamek jako wynik dzielenia Na tej lekcji zapoznasz się z tematem ułamka jako 
wyniku dzielenia.

Obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00099-ulamek-zwykly-jako-
wynik-dzielenia?playlist=66

Przepisz do zeszytu treść zawartą w podręczniku: 
Ułamek jako dzielenie ⟶Sowa uczy

Odpowiedz ustnie na pytania:
- jak nazywają się liczby w dzieleniu? 
- jak możemy zapisać dzielenie w postaci ułamka?
- która liczba z dzielenia będzie w liczniku ułamka , a 
która w mianowniku?
- co zastępuje nam znak dzielenia?

wsipnet.pl⟶Podręczniki⟶Klasa4⟶Ułamki 
zwykłe⟶ Ułamek jako dzielenie zadanie 1 i 2

Dla chętnych:
https://epodreczniki.pl/a/ulamek-zwykly-jako-
iloraz/D18nCeIOO
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https://pistacja.tv/film/mat00107-skracanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83


Ułamek jako wynik dzielenia 
– ćwiczenia.

Na tej lekcji utrwalisz umiejętności związane z 
zapisywaniem dzielenia w postaci ułamka.

Zeszyt ćwiczeń cz. 2: 1, 2 s. 19, 3 s. 20
+ ćwiczenia online na platformie wsipnet.pl

02.04.2020 -
03.04.2020
(czwartek-
piątek)

Ułamki większe od jedności 
lub mniejsze od jedności.

Na tej lekcji dowiesz się jakie ułamki to ułamki właściwe
i niewłaściwe oraz co to jest liczba mieszana.

Obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00100-ulamki-wlasciwe-
niewlasciwe-i-liczby-mieszane?playlist=66

Odpowiedz na pytania (odpowiedzi zapisz w zeszycie):
- jaki ułamek nazywamy ułamkiem właściwym?
- jaki ułamek nazywamy ułamkiem niewłaściwym?
- co to jest liczba mieszana?
- co to znaczy wyłączyć całości z ułamka?

wsipnet.pl⟶Podręczniki⟶Klasa4⟶Ułamki 
zwykłe⟶ Ułamki większe od jedności lub 
mniejsze od jedności zadanie 2, 6, 7 
+ ćwiczenia online na platformie wsipnet.pl

Ułamki właściwe i 
niewłaściwe – zadania.

Na tej lekcji nauczysz  się rozpoznawać ułamki właściwe
i niewłaściwe oraz zamieniać liczby mieszane na ułamki 
niewłaściwe.

Obejrzyj filmy:

https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-
niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66
https://pistacja.tv/film/mat00102-zamiana-liczby-
mieszanej-na-ulamek-niewlasciwy?playlist=66
a następnie wykonaj zadania.

Zeszyt ćwiczeń cz. 2: 2 s. 20, 3, 4, 7 s. 21, 11 
s. 22

Dla chętnych:
https://epodreczniki.pl/a/zamiana-liczb-
mieszanych-na-ulamki/DpjuPylCI

WAŻNE!!! Jeśli pojawią się trudności w realizacji treści do nauczenia można kontaktować się ze mną przez platformę wsipnet.pl. Na tej platformie zamieszczane 
będą materiały pomocne w samodzielnej pracy, wskazówki, będziemy mogli wymienić się pytaniami i wspólnie na nie odpowiadać. Zadawane będą zadania do 
samodzielnego wykonania z poszczególnych tematów – wykonanie tych zadań będzie 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

https://epodreczniki.pl/a/zamiana-liczb-mieszanych-na-ulamki/DpjuPylCI
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https://pistacja.tv/film/mat00102-zamiana-liczby-mieszanej-na-ulamek-niewlasciwy?playlist=66
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https://pistacja.tv/film/mat00100-ulamki-wlasciwe-niewlasciwe-i-liczby-mieszane?playlist=66
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