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WRZESIEŃ              LICZBY NATURALNE I UŁAMKI 

 

 

 

L.p. Tematyka Wiedza i umiejętności 

 

STR. 

1. 

RACHUNKI 

PAMIĘCIOWE NA 

LICZBACH 

NATURALNYCH 

I UŁAMKACH 

DZIESIĘTNYCH 

• znam nazwy działań  

• potrafię zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę 

naturalną i ułamek dziesiętny  

• znam algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych 

przez 10, 100, 1000,..  

• pamiętam o kolejności wykonywania działań  

• rozumiem pojęcie potęgi  

• potrafię pamięciowo dodawać i odejmować, mnożyć i 

dzielić liczby naturalne (również wielocyfrowe) oraz ułamki 

dziesiętne 

• umiem obliczyć kwadrat i sześcian liczby naturalnej i 

ułamka dziesiętnego  

• potrafię obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 

zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach 

dziesiętnych  

• umiem szacować wartości wyrażeń arytmetycznych  

• wiem, jak tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie 

treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń 

• potrafię rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem 

działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych  

10-18 

2. 

 DZIAŁANIA 

PISEMNE NA 

UŁAMKACH 

DZIESIĘTNYCH 

• znam algorytmy czterech działań pisemnych  

• potrafię wykonać pisemnie każde z czterech działań na 

ułamkach dziesiętnych  

• umiem obliczyć kwadrat i sześcian ułamka dziesiętnego  

• potrafię rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem 

działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych  

19-21 

3. 

KWADRATY I 

SZEŚCIANY 

• potrafię obliczyć kwadraty i sześciany liczb naturalnych, 

ułamków dziesiętnych, ułamków zwykłych i liczb 

mieszanych 

• umiem obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 

zawierającego potęgi  

• wiem, jak rozwiązać zadanie tekstowe związane z potęgami  

22-24 



4. 

DZIAŁANIA NA 

UŁAMKACH 

ZWYKŁYCH 

• potrafię skracać i rozszerzać ułamki zwykłe  

• znam pojęcie ułamka nieskracalnego  

• rozumiem pojęcie ułamka jako: ilorazu dwóch liczb 

naturalnych oraz jako części całości 

• umiem zaznaczyć i odczytać ułamek na osi liczbowej 

• potrafię zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i 

odwrotnie 

• potrafię dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki 

zwykłe 

• umiem podnosić do kwadratu i sześcianu ułamki zwykłe i 

liczby mieszane  

• potrafię obliczyć ułamek z  liczby, a także z ułamka lub 

liczby mieszanej 

• potrafię obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 

zawierającego 4 działania oraz potęgowanie ułamków 

zwykłych  

• umiem rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem 

działań na ułamkach zwykłych 

• wiem, jak obliczyć wartość ułamka piętrowego  

25-31 

5. 

UŁAMKI ZWYKŁE  

I DZIESIĘTNE 

• znam zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek 

dziesiętny metodą rozszerzania lub skracania ułamka  

• znam zasadę zamiany ułamka dziesiętnego na ułamek 

zwykły 

• potrafię zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny i 

odwrotnie  

• umiem porównać ułamek zwykły z ułamkiem dziesiętnym 

oraz porządkować ułamki  

• wiem, jak zaznaczyć i odczytać ułamki zwykłe i dziesiętne 

na osi liczbowej  

• potrafię obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 

zawierającego 4 działania na liczbach wymiernych 

dodatnich  

• umiem rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami 

na ułamkach zwykłych i dziesiętnych  

32-34 

6. 

ROZWINIĘCIA 

DZIESIĘTNE 

UŁAMKÓW 

ZWYKŁYCH 

• znam zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek 

dziesiętny metodą dzielenia licznika przez mianownik 

• rozumiem pojęcie rozwinięcia dziesiętnego skończonego i 

rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego  

• znam warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na 

ułamek dziesiętny skończony  

• umiem podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego oraz 

zapisać w skróconej postaci rozwinięcie dziesiętne ułamka 

zwykłego  

• potrafię określić kolejną cyfrę rozwinięcia dziesiętnego na 

podstawie jego skróconego zapisu  

• umiem porównać rozwinięcia dziesiętne liczb zapisanych w 

skróconej postaci  

• wiem, jak porównać liczby wymierne dodatnie oraz 

porządkować te liczby  

35-37 

Źródło: podręcznik Matematyka 6 z plusem, wyd. GWO, str. 9 – 37 

Zadania treningowe do sprawdzianu:  str. 38 - 39 

 

Po zakończeniu tej kart pracy planowany jest sprawdzian z jej zakresu.  

 


