
Temat : Ułamek dziesiętny wprowadzenie. 

 

 

Poznaliście już ułamki zwykłe. Dzisiaj poznacie dziesiętne. 

Czym się różnią? 

Ułamek dziesiętny, to ułamek o mianowniku 10,100, 1000,10000, itd.  

Wcześniej poznaliście już Dziesiątkowy Układ Pozycyjny, dzięki któremu potraficie czytać liczby 

wielocyfrowe. Każda cyfra reprezentuje odpowiedni rząd; mamy jedności, dziesiątki, setki, itd. 

1. Zapisz w zeszycie 

Spośród ułamków zwykłych możemy wybrać takie, które inaczej zapiszemy. Są to ułamki o 

mianowniku 10, 100, 1000, 10 000, itd. Są to tzw. ułamki dziesiętne i zapisujemy je za 

pomocą przecinka. 

Przecinek oddziela liczbę całkowitą od części ułamkowej, a z prawej strony przecinka kolejne 

cyfry, to części dziesiąte, setne, tysiączne, itd. 

 

Przykład paczka ciastek kosztuje 3 zł 45 gr. Ponieważ w złotówce mieści się 100 gr, oznacza, że 1 grosz 

jest częścią setną złotówki. Cenę tę można zapisać za pomocą ułamka dziesiętnego 3,45 

 

3,45 
                                         liczba całkowita                            części setne 
                                                                                      części dziesiąte 

                                          Oddziela liczbę całkowitą od części ułamkowej 

 

Części dziesiąte zajmują 1 miejsce po przecinku, części setne – dwa miejsca po przecinku, 

dlatego liczbę powyżej czytamy: Trzy całe i czterdzieści pięć setnych. 

 

1, 5 – jedna cała i pięć dziesiątych 

0, 12 – dwanaście setnych    ( zero całych – nie czytamy, istnieje tylko część ułamkowa) 

3, 08 – trzy całe i osiem setnych 



2. Obejrzyj e- materiał 

https://www.youtube.com/watch?v=EBZ4CbIx0vc 

3. Zapoznaj się z treścią z podręcznika ze str. 242 i243 

4. Wykonaj w zeszycie zad. 1, 2, 3 i 4 ze str. 244 

 

 

Przykład zad. 1  
1928

1000
= (𝑤𝑦łą𝑐𝑧𝑚𝑦 𝑐𝑎ł𝑜ść) = 1

928

1000
= 1, 928   𝑡𝑟𝑧𝑦 𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐𝑎 𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑐𝑖𝑛𝑘𝑢 

                                                                                                               𝑧𝑎𝑗𝑚𝑢𝑗ą 𝑐𝑧ęś𝑐𝑖 𝑡𝑦𝑠𝑖ą𝑐𝑧𝑛𝑒 

 

Przykład zad. 2 

   

 

0,90 =  
90

100 
= (𝑠𝑘𝑟𝑎𝑐𝑎𝑚𝑦 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 10) =

9

10
 

 

0,035 =  
35

1000
= ( 𝑠𝑘𝑟𝑎𝑐𝑎𝑚𝑦 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 5) =  

5

200
 

 

 

 

Informacja na temat krótkiego sprawdzianu z ułamków zwykłych. 

Najważniejszym celem dla Nas jest, abyście po e-lekcjach dysponowali 

wiedza i umiejętnościami, wszystkich nowych e-metod uczymy się razem. 

Forma testu online okazała się dla Was trudna -pisaliście taka po raz 

pierwszy. Nie wykorzystaliście prawidłowo czasu, który mieliście. 

Niektórzy z Was strzelali błyskawicznie w odpowiedzi. Niektórzy mieliście 

problemy techniczne. Dlatego: 

• Wstawię tylko oceny zadowalające Was – uzgodnimy w środę na 

konsultacjach które to oceny, 

• Na konsultacjach w środę powrócimy do tematu i omówimy 

zadania z testu 

• Osoby, które uzyskały słabe oceny napiszą sprawdzian jeszcze raz, 

termin ustalimy podczas konsultacji w środę 

https://www.youtube.com/watch?v=EBZ4CbIx0vc

