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MARZEC 
UŁAMKI DZIESIĘTNE 

 

Lp. tematyka Wymagania Strony w 
podręczniku 

Data spr. 
wiadomo

ści 

1 
Zapisywanie ułamków 

dziesiętnych. 
Porównywanie ułamków. 

Opisuję część danej całości za pomocą ułamka. Zaznaczam i 
odczytuję ułamki dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuję 
ułamki dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej. Zapisuję ułamki 
dziesiętne skończone w postaci ułamków zwykłych. Zamieniam 
ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 
100, 1000 na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą. 
Porównuję ułamki dziesiętne. 

str. 142 – 147  

2 
Różne sposoby 

zapisywania długości i 
masy. 

Zapisuję wyrażenia dwumianowe w postaci ułamka dziesiętnego i 
odwrotnie. Zamieniam i prawidłowo stosuję jednostki długości 
oraz jednostki masy.  

str. 148 – 150  

3 
Dodawanie i 

odejmowanie ułamków 
dziesiętnych 

Dodaję i odejmuję ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach 
najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w trudnych 
przykładach). Czytam ze zrozumieniem tekst zawierający 
informacje liczbowe, rozwiązuję zadanie tekstowe oraz 
weryfikuję wynik zadania tekstowego. 

str. 151 – 153   

4 
Mnożenie i dzielenie 

ułamków dziesiętnych 
przez 10, 100, 1000... 

Mnożę i dzielę ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, itd. 
Rozwiązuję zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i 
dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.... 

str. 154 – 158  

5 
Mnożenie ułamków 

dziesiętnych przez liczby 
naturalne. Mnożenie 

ułamków dziesiętnych. 

Mnożę pamięciowo i pisemnie ułamki dziesiętne przez liczby 
naturalne oraz dwa ułamki dziesiętne. Obliczam ułamek danej 
liczby całkowitej. Obliczam kwadraty i sześciany ułamków 
dziesiętnych. Rozwiązuję zadania tekstowe z zastosowaniem 
mnożenia ułamków dziesiętnych 

str. 159 – 163  

6 
Dzielenie ułamków przez 

liczby naturalne. 
Dzielenie ułamków 

dziesiętnych. 

Dzielę ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach prostych) 
oraz pisemnie (w przykładach trudnych). Rozwiązuję zadania 
tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych. 

str. 164 – 168  

7 
Szacowanie wyników 
działań na ułamkach 

dziesiętnych. 

Szacuję wyniki działań. Obliczam wartość prostych wyrażeń 
arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności 
wykonywania działań. 

str. 169 – 170  

8 Działania na ułamkach 
zwykłych i dziesiętnych. 

Wykonuję nieskomplikowane rachunki, w których występują 
jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne. Obliczam wartość 
prostych wyrażeń arytmetycznych. Wykonuję działania na 
ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii 
lub za pomocą kalkulatora. 

str. 171 – 172  

9 Procenty a ułamki. 
Znam pojęcie procentu, potrafię wskazać przykłady zastosowań 
procentów w życiu codziennym. Potrafię zamieniać procent na 
ułamki zwykłe i dziesiętne (oraz odwrotnie).  

str. 173 – 178  
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