
Temat: 

Ułamek dziesiętny. 



Na co dzień często posługujemy się liczbami, w których występuje przecinek. 

Są to ułamki dziesiętne zapisane bez kreski ułamkowej. 



Ułamek dziesiętny nie zmieni wartości, gdy na 

jego końcu dopiszemy lub pominiemy zera. 

0,7 = 0,7000 

 

4,08 = 4,0800 

 

0,0200 = 0,02 

 

12,40000 = 12,4 
 

 



Kolejne cyfry w zapisie dziesiętnym mają swoje nazwy. 

Przecinek pełni bardzo ważną funkcję- oddziela część całkowitą 

(czyli całości) od części ułamkowej. 



Zamiana ułamków zwykłych o mianownikach 10, 100, 1000 

na ułamki dziesiętne. 

Zapamiętaj!  

• mianownik 10 - jedna cyfra po przecinku 

• mianownik 100 - dwie cyfry po przecinku 

• mianownik 1000 - trzy cyfry po przecinku 



Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe. 



 Utrwal wiadomości wykonując kilka zadań  ze strony : 

 

https://epodreczniki.pl/a/ulamki-o-mianownikach-10-100-1000/D4yicIu1 

 

Zwróć uwagę, że po wykonaniu ćwiczeń można sprawdzić swoje rozwiązania.  

 Przeczytaj temat z podręcznika s. 112 - 114 

 

 Wykonaj ćwiczenie: 1,2,3,4 s.122 

 

 Obejrzyj filmy: 

 

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

 

1000https://pistacja.tv/film/mat00129-zapisywanie-liczb-dziesietnych-za-pomoca-ulamkow-

zwyklych?playlist=216 

 

https://pistacja.tv/film/mat00128-zamiana-ulamkow-zwyklych-na-liczby-dziesietne?playlist=216    

( 4 minuty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla chętnych: 
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Temat: 

Porównywanie ułamków 

dziesiętnych. 









 

 

 Przeczytaj temat z podręcznika s. 117, 118 

 

 Obejrzyj film: 

 

https://pistacja.tv/film/mat00138-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-dziesie 

tnych-latwiejsze-zadania?playlist=249 

 

 Wykonaj ćwiczenia: 2,3 s.125 oraz 4,5,6 s. 126 
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Zapisz notatkę do zeszytu 
Temat: Ułamek dziesiętny.  
 

Ułamek, którego mianownik jest liczbą 10, 100, 1000,… nazywamy ułamkiem dziesiętnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. 

 

 

5,2 > 3,4 – patrzymy na cyfry przed przecinkiem 

 

7,3 < 7,5 – ponieważ cyfry przed przecinkiem są równe, patrzymy na cyfry po przecinku 

 

12,672 > 12,600 – zawsze można dopisać zera, aby liczba cyfr po przecinku była równa 

 


