
Temat: 

Rozszerzanie i skracanie 

ułamków. 



Rozszerzyć ułamek, to znaczy pomnożyć licznik i mianownik przez tę 

samą liczbę naturalną różną od 0. Otrzymany ułamek jest równy 

początkowemu. 

 

Rozszerzenie ułamka nie zmienia jego wartości - dalej jest to taka 

sama część całości, lecz przedstawiona w inny sposób. 

 

 

Rozszerzanie ułamków 



Skracanie ułamków 

Skrócić ułamek, to znaczy podzielić licznik i mianownik przez tę 

samą liczbę naturalną różną od 0 i różną od 1. Otrzymany ułamek 

jest równy początkowemu. 

 

Podobnie jak poprzednio, skrócenie ułamka zmienia jedynie jego „wygląd”. 

 

Ułamek 
10

12
 skróciłam przez 2 

 

Ułamek 
40

50
 skróciłam przez 10 



Ułamki nieskracalne 

Niektórych ułamków nie da się skrócić. 

Takie ułamki nazywamy nieskracalnymi. 

Zapamiętaj! 

 

 Np. ułamki  
𝟐

𝟑 
 , 

𝟓

𝟔
 , 

𝟑

𝟖
   są nieskracalne 

 

 Wszystkie ułamki o liczniku 1 są nieskracalne np. 
𝟏

𝟒
 ,  

𝟏

𝟗
 , 



Poznaj reguły na filmach: 

 

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

 

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

 

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

przyklady?playlist=83 

 

https://pistacja.tv/film/mat00109-skracanie-ulamkow-zwyklych-

przyklady?playlist=83 
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 Wykonaj ćwiczenie 1, 2, 3, 4, 5 ze strony 108, 109  

 Utrwal wiadomości wykonując kilka zadań  ze strony : 

 

https://epodreczniki.pl/a/rozszerzanie-i-skracanie-ulamkow-

zwyklych/DolqvxNpB 

 

Zwróć uwagę, że po wykonaniu ćwiczeń można sprawdzić swoje 

rozwiązania.  

 Przeczytaj temat z podręcznika s. 77, 78, 79 

Dla chętnych: 
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Temat: 

Liczby mieszane. 



Liczby mieszane 

Liczby 2
1

2
 , 3

 2

3
 , 1

5

6
 to liczby mieszane. 

Składają się one z części całkowitej i ułamka. 

https://pistacja.tv/film/mat00100-ulamki-wlasciwe-

niewlasciwe-i-liczby-mieszane?playlist=66 

Obejrzyj film: 
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Ułamki właściwe 

Ułamki, w których licznik jest mniejszy od mianownika to ułamki właściwe. 

Są one zawsze mniejsze od 1. 

 

Np. 
1

2 
 , 

3

5
 , 

6

7
 , 

11

20
  < 1 

Ułamki niewłaściwe 

Ułamki, w których licznik jest większy od mianownika lub jest równy mianownikowi   

to ułamki niewłaściwe. 

Ułamki takie są większe od 1 lub równe 1. 

 

Np. 
3

2
 , 

6

5
 , 

12

4
  > 1         lub           

2

2
 , 

8

8
 , 

3

3
  =  1 



Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy 

https://pistacja.tv/film/mat00102-zamiana-liczby-mieszanej-na-ulamek-

niewlasciwy?playlist=66 

Obejrzyj film: 

Zapamiętaj! 
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https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-

na-liczbe-mieszana?playlist=66 

Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną 

Obejrzyj film: 

Zapamiętaj! 

Jeżeli ułamek niewłaściwy zamienisz na liczbę mieszaną, to wyłączysz całości. 

 

 

https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66
https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66
https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66
https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66
https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66
https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66
https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66
https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66
https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66
https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66
https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66
https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66
https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66


 Wykonaj  

 

• ćwiczenie 1, 2 ze strony 110  

• ćwiczenie 6, 7, 8 ze strony 111  

 Przeczytaj temat z podręcznika s. 84, 85, 86 

https://pistacja.tv/film/mat00104-ulamki-wlasciwe-na-

osi-liczbowej?playlist=66 

 

https://pistacja.tv/film/mat00103-liczby-mieszane-na-

osi-liczbowej?playlist=66 

 

Dla chętnych: 
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Zapisz notatkę do zeszytu 
Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków. 

 
1. Rozszerzyć ułamek, to znaczy pomnożyć licznik i mianownik przez tę samą liczbę naturalną różną od 0.  

    Podaj przykład:  

 

2. Skrócić ułamek, to znaczy podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę naturalną różną od 0 i różną od 1.  

    Podaj przykład: 

 

3. Niektórych ułamków nie da się skrócić – są to ułamki nieskracalne, np. 
1

5
 , 

2

3
  

 

Temat: Liczby mieszane. 

 

 

1. Ułamki, w których licznik jest mniejszy od mianownika to ułamki właściwe. Są one zawsze mniejsze od 1. 

                                           

                                    np. 
1

2 
 , 

3

5
 , 

6

7
 < 1 

2. Ułamki, w których licznik jest większy od mianownika lub jest równy mianownikowi to ułamki niewłaściwe.  

    Ułamki takie są większe od 1 lub równe 1. 

     

                                     np. 
3

2
 , 

6

5
 > 1         lub           

2

2
 , 

8

8
 =  1 


