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DZIAŁ V. Ułamki zwykłe
Temat w podręczniku: 1. Ułamek jako część całości

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• rozumie ułamek jako wynik podziału na równe części
• używa ze zrozumieniem pojęć: licznik, mianownik, 

kreska ułamkowa
• zapisuje i odczytuje ułamki
• wskazuje, jakim ułamkiem całej figury jest zazna-

czona część tej figury

 Metody
• pogadanka
• ćwiczenia aktywizujące

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• dwie tabliczki czekolady 
• koła podzielone na dwie, trzy, cztery, sześć i osiem 

części
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

 Uwagi
Ułamki są ważnym zagadnieniem, często pojawiającym się 
w toku nauczania. Należy zadbać, aby uczniowie dobrze 
je rozumieli. Starajmy się jak najczęściej podkreślać, że 
mówiąc o ułamkach, mamy na myśli podział na równe 
części. Jeżeli przedstawimy to na przykładzie poczęstunku, 
uczniowie na pewno lepiej ten fakt zapamiętają.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (3 min)
Temat lekcji: Ułamek jako część całości
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy mówić o podziale na równe części. 

Faza realizacyjna
1. Pogadanka na temat podziału na części (5 min)
• Nauczyciel pokazuje uczniom dwie tabliczki czeko-

lady – jedną podzieloną na równe części i drugą po-
dzieloną na różne części.
 – Częstowanie którą czekoladą będzie sprawiedliwe? 

Dlaczego?

Nauczyciel częstuje wszystkich uczniów czekoladą 
podzieloną na równe części.
 – Co jeszcze dzielimy na równe części? (tort, jabłko, 

arbuz)
 – Jakie znacie nazwy części? (połowa, ćwiartka)

2. Na dobry początek    (5 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie Sprawiedliwy podział 

opisane na s. 66 w podręczniku. Dzieląc figury przez 
cięcie na równe części, uczniowie lepiej zapamiętają 
i zrozumieją ten podział oraz jego podstawowe zna-
czenie w nauce o ułamkach. 

• Uczniowie pokazują, na jakie części podzielili fi-
gury. Jeśli większość podzieliła kwadrat na cztery 
mniejsze kwadraty, należy pokazać również inne 
możliwości podziału.

• Wniosek: otrzymane części mają różne kształty, ale 
wszystkie cztery części każdego kwadratu są równe. 

3. Ułamek, mianownik, licznik, kreska ułamkowa 
     (15 min)
• Nauczyciel wprowadza pojęcie ułamka – ułamki to 

liczby używane do opisu takich podziałów, w których 
części są równe.
Najpierw wprowadza ułamki o liczniku 1. Mówi więc 
o jednej czwartej kwadratu, jednej drugiej koła, jed-
nej trzeciej prostokąta. W ułamku 14 liczba 4 oznacza, 
że całość, czyli np. kwadrat, podzielono na 4 równe 
części. Jest to mianownik ułamka.

• Nauczyciel rysuje na tablicy kwadrat, dzieli go na 
4 równe części, zakreśla 3 z nich i zapisuje ułamek 
3
4, w którym liczba 3 – licznik ułamka – wskazuje, 
że zaznaczono 3 z czterech równych części. Kreska 
ułamkowa oddziela licznik od mianownika.

• Posługując się kołami podzielonymi na części, na-
uczyciel prosi uczniów o podanie ułamka, który opi-
suje wskazywaną część koła (np. 3 kawałki z koła 
podzielonego na 6 części). Ważne jest, aby uczniowie 
widzieli całe koło, tzn. znali ich podział na części. 
Należy podkreślać, że części są równe.

4. Ćwiczenia w podziale na równe części  (10 min)
• Zad. 3 s. 69 z podręcznika.
• Zad. 5 s. 70 z podręcznika – w zadaniu pojawiają się 

figury, które nie są podzielone na równe części. Przed 
rozwiązaniem tego zadania można polecić uczniom 
przeczytanie Dobrej rady ze s. 68 z podręcznika.

• Zad. 7 s. 70 z podręcznika – tabliczka ułamków bę-
dzie się pojawiała na wielu lekcjach o ułamkach.

Faza podsumowująca (7 min)
• Nauczyciel prezentuje pokaz slajdów ze s. 72 z multi-

booka.

    2 x 45 min
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• Nauczyciel częstuje najaktywniejszych uczniów ka-
wałkami drugiej czekolady, sugerując, żeby wybrali 
największe kawałki w nagrodę za aktywność.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–5 s. 103–104 w zeszycie ćwiczeń (zad. 3–7 s. 45–46 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej). 

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (4 min)
Temat lekcji: Odczytywanie, zaznaczanie i zapi-
sywanie ułamków
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy wykonywać obliczenia na ułam-
kach.

Faza realizacyjna
1.  Ułamki w kontekście praktycznym  (10 min)
• Zad. 7, 10 i 13 s. 120–121 ze zbioru zadań – uczniowie 

rozwiązują zadania samodzielnie, a następnie spraw-
dzają rozwiązania w parach. Zadania sprawiające 
trudności uczniowie rozwiązują przy tablicy.

2. Zastosowanie ułamków do zapisywania różnych 
wielkości    (10 min)

• Zad. 12, 14 i 15 s. 120–121 ze zbioru zadań – zada-
nia dotyczą podziału czasu (doby, tygodnia, szkolnej 

lekcji), jednostek monetarnych i długości, a także 
całości składającej się z pewnej liczby elementów 
(np. kompletu kredek).

3. Ułamki na osi liczbowej   (6 min)
• Zad. 11 i 12 s. 71 z podręcznika – uczniowie roz-

wiązują zadania pod kierunkiem nauczyciela, który 
zwraca uwagę na konieczność ustalenia odpowied-
niej jednostki na osi.

4. Już to umiemy    (10 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 69 z multibooka.

Faza podsumowująca (5 min)
• Nauczyciel prosi o rozwiązanie zagadki:

Dzisiaj w klasie jedna czwarta uczniów drzemała,
połowa książki czytała,
dwie osoby nie mogły się doczekać informatyki,
a tylko trzy uważały na lekcji matematyki.
Odpowiedz w krótkim czasie
ilu uczniów jest w tej klasie. 

• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 
najaktywniejszych uczniów oceną.

• Zadanie pracy domowej.    
Zad. I–III Czy już umiem? s. 72 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 105 w zeszycie ćwiczeń 
(zad. 8 s. 47 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

 45 minTemat w podręczniku: 2. Porównywanie niektórych ułamków

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• porównuje ułamki o tych samych mianownikach
• porównuje ułamki o tych samych licznikach
• porządkuje ułamki o  tych samych mianownikach 

i ułamki o tych samych licznikach rosnąco lub malejąco
• rozwiązuje proste zadania wymagające porówny-

wania ułamków
• wykorzystuje oś liczbową do porównywania ułamków 

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka
• dyskusja

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w grupach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• części kół ilustrujące ułamki: 16, 26, 36, 46 i 56, podpisane 

z jednej strony odpowiednimi ułamkami
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (3 min)
Temat lekcji: Porównywanie niektórych ułamków
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji nauczymy się porównywać ułamki o jed-
nakowych mianownikach i ułamki o jednakowych licz-
nikach.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek, cz. 1   (7 min)
• Nauczyciel przypina do tablicy części kół ilustrujące 

ułamki: 16, 26, 36, 46 i 56 tak, aby nie było widać napisów. 
Wybrany uczeń układa przypięte części od najmniej-
szej do największej. Nauczyciel zapisuje ułamki 16, 26, 
3
6, 4

6 i 5
6 w przypadkowej kolejności oraz informuje 

uczniów, że ułożone elementy są ilustracją tych ułam-
ków. Zadaje pytania:
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Temat w podręczniku: 3. Skracanie i rozszerzanie ułamków

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• określa ułamkiem zamalowaną część figury
• skraca ułamki, mając daną liczbę, przez którą należy 

podzielić licznik i mianownik
• doprowadza ułamki do postaci nieskracalnej
• rozszerza ułamki, mając daną liczbę, przez którą 

należy pomnożyć licznik i mianownik
• rozszerza ułamki do ułamków o podanym liczniku 

lub mianowniku
• wskazuje ułamki równe
• korzysta z cech podzielności liczb

 Metody
• pogadanka 
• burza mózgów
• gra dydaktyczna

 Formy pracy
• praca indywidualna

• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• koła podzielone na cztery, pięć, sześć, osiem, dziesięć 

i dwanaście części
• zapałki lub patyczki
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Skracanie i rozszerzanie ułamków
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki V.1–2 (opcjonalnie)*.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, że różne ułamki mogą ozna-
czać taką samą część. Nauczymy się skracać i rozszerzać 
ułamki.

 – Który z ułamków odpowiada największej części 
koła?

 – Który z ułamków odpowiada najmniejszej części 
koła?

Wybrany uczeń odwraca fragmenty kół tak, aby były 
widoczne zapisane na nich ułamki.
 – Czym różnią się ułamki na kolejnych częściach 

kół?
Uczniowie zapisują w zeszytach ułamki rosnąco, wsta-
wiając między nimi odpowiedni znak nierówności. 

• Nauczyciel pomaga uczniom wyciągnąć wniosek 
z tego ćwiczenia: Jeżeli dwa ułamki mają jednakowe 
mianowniki, to większy jest ten, który ma większy 
licznik.

2. Porównywanie ułamków o jednakowych mianowni-
kach      (8 min)

• Zad. 1 a)–c) s. 75 z podręcznika – zadanie można 
wykonać ustnie.

• Zad. 3 s. 123 ze zbioru zadań – uczniowie samodziel-
nie rozwiązują zadanie. 

3. Na dobry początek, cz. 2    (6 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie Najmniej, najwięcej 

ze s. 73 z podręcznika.
• Nauczyciel pomaga uczniom wyciągnąć wniosek z tego 

ćwiczenia: Jeżeli dwa ułamki mają jednakowe liczniki, 
to większy jest ten, który ma mniejszy mianownik.

4. Porównywanie ułamków o  jednakowych liczni-
kach      (8 min)

• Zad. 5 i 12 s. 123–124 ze zbioru zadań – kilku uczniów 
podaje ustnie swoje rozwiązania. 

• Zad. 14 s. 124 ze zbioru zadań – uczniowie rozwiązują 
zadanie samodzielnie, a następnie chętni odczytują 
ułamki w odpowiedniej kolejności.

5. Sprytne porównywanie innych ułamków (8 min)
• Uczniowie zastanawiają się wspólnie, jak można po-

równać ułamki 7
15 i 13

20 (nauczyciel podpowiada me-
todę porównania obu ułamków z innym ułamkiem, 
np. z ułamkiem 1

2).
• Zad. 23 s. 125 ze zbioru zadań – uczniowie rozwiązują 

je z pomocą nauczyciela.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji?
 – Który z ułamków jest większy: 

a) 7
12 czy 5

12?      b) 11
21 czy 11

40?       c) 4
15 czy 8

15?
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 

najaktywniejszych uczniów plusami lub oceną.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–5 s. 106–107 w zeszycie ćwiczeń (zad. 3–6 s. 48–50 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej). 
Dla chętnych: zad. 22 i 25 s. 125 ze zbioru zadań.

    2 x 45 min

* Przeprowadzenie kartkówki, choć jest wskazane, pozostaje do 
decyzji nauczyciela. Dlatego też w scenariuszach nie uwzględ-
niono czasu potrzebnego na przeprowadzenie kartkówek. Kart-
kówki można pobrać z portalu dlanauczyciela.pl.
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Faza realizacyjna
1. Na dobry początek    (5 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie Połówki opisane na 

s. 77 w podręczniku – zaznaczanie odpowiednich 
ułamków przez kolorowanie prostokątów.

2. Różne ułamki – tyle samo pizzy  (15 min)
• Nauczyciel wybiera 13 uczniów i rozdaje im części 

kół. Uczniowie otrzymują następujące części: 2
4 , 3

6
, 4

8 , 6
12, 1

4 , 2
8 , 3

12, 2
5 , 4

10, 1
6 , 2

12, 3
5 , 6

10 i porównują je – 
w tym celu mogą układać swoje kawałki na kole 
niepodzielonym na części i szukać osób, których 
część koła jest taka sama, choć składa się z innych 
kawałków. Uczniowie zauważają, że różne ułamki 
mogą oznaczać taką samą część. Wszystkie osoby, 
które mają taką samą część koła, zapisują w jed-
nym miejscu tablicy ułamki określające ich kawałki 
i otaczają je linią. Uczeń, który nie brał udziału 
w tym ćwiczeniu, zapisuje na tablicy odpowiednie 
równości.
2
4 = 3

6 = 4
8 

= 6
12

1
4  = 2

8  = 3
12

2
5  = 4

10 
1
6  = 2

12 
3
5  = 6

10
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 77 z multi- 

booka – chętni uczniowie próbują powtórzyć ostat-
nie zdania określające pojęcia: rozszerzanie ułamka, 
skracanie ułamka, ułamek nieskracalny.

• Nauczyciel wybiera z każdej z zapisanych wcześniej 
równości jeden ułamek, a chętny uczeń podaje liczbę, 
przez którą ułamek można skrócić lub rozszerzyć 
tak, aby otrzymać drugi ułamek z tej równości.

3. Skracamy i  rozszerzamy ułamki – praca samo- 
dzielna     (15 min)

• Zad. 1. (poziomy A–D) s. 80–81 z podręcznika – za-
danie z kluczem – wystarczy rozwiązać poprawnie 
trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, aby przejść 
na następny poziom. 

• Zad. 2–4 s. 108–109 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–3  
s. 52–53 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej) – ucznio-
wie sprawdzają poprawność rozwiązań przez głośne 
odczytanie wyników.    

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania: 

 – Co to znaczy rozszerzyć ułamek przez 5?
 – Co to znaczy skrócić ułamek przez 3?
 – Czy można skrócić ułamek przez 0? Dlaczego?

• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 
najaktywniejszych uczniów oceną.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 6 s. 109 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4–7 s. 54 w ze-
szycie Radzę sobie coraz lepiej).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 109 w zeszycie ćwi-
czeń.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (4 min)
Temat lekcji: Ćwiczymy skracanie i rozszerzanie 
ułamków
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Burza mózgów na temat różnych jednostek (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania: 

 – W jakich jednostkach mierzymy czas?
 – W jakich jednostkach wyrażamy długość?
 – Ile sekund ma minuta?
 – Ile milimetrów ma 1 centymetr?
 – Jakie jeszcze pytania dotyczące jednostek czasu 

i długości możemy zadać? 
• Uczniowie zadają pytania, inni na nie odpowia-

dają, a jeden uczeń zapisuje podawane zależności 
na tablicy. (Ile minut ma godzina?, Ile godzin ma 
doba?, Ile minut ma kwadrans?, Ile centymetrów ma  
1 metr?)

2. Jaka to część podanej całości?   (10 min)
• Uczniowie określają podane wielkości jako część 

pewnej całości – zapisują je w  postaci ułamków 
zwykłych, a następnie ułamki te doprowadzają do 
najprostszej postaci. 
 – Jaką częścią godziny jest 1 kwadrans?
 – Jaką część doby stanowi 8 godzin?
 – Jaką część godziny stanowi 50 minut?
 – Jaka to część tygodnia: poniedziałek, wtorek i śro-

da?
 – Jaką częścią centymetra jest 6 milimetrów?
 – Jaką część metra stanowi 40 centymetrów? 

• Zad. 5 s. 82 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 
zadanie w parach.

3. Zawody w skracaniu i rozszerzaniu ułamków
(15 min)

• Ćwiczenia interaktywne s. 81 z multibooka – na-
uczyciel spośród chętnych uczniów tworzy 3 grupy 
po 2, 3 uczniów. 
 – Zad. 1: każda grupa szuka ułamków równych jed-

nemu z podanych. Uczniowie zapisują rozwiązania 
na kartkach i zgłaszają nauczycielowi zakończenie 
pracy. Po rozwiązaniu zadań przez wszystkie gru-
py ich przedstawiciele wprowadzają rozwiązania 
na komputerze.

 – Dwie grupy, które najszybciej wykonają poprawnie 
zadanie, przechodzą do następnego etapu i rozwią-
zują zad. 2 – każda grupa rozwiązuje przykłady 
z jednej kolumny.

 – Wygrywa grupa, która szybciej rozwiąże popraw-
nie swoje przykłady. 

4. Gra dydaktyczna zapałki – patyczki   (6 min)
• Uczniowie korzystają z przygotowanych wcześniej 

zapałek lub patyczków. Nauczyciel zapisuje na tablicy 
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Temat w podręczniku: 4. Liczby mieszane

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• używa ze zrozumieniem pojęć: liczba mieszana, uła-

mek właściwy, ułamek niewłaściwy
• zamienia całości na ułamki niewłaściwe
• zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe
• zamienia ułamki niewłaściwe na liczby mieszane
• odróżnia ułamki właściwe od ułamków niewłaści-

wych
• zaznacza na osi liczbowej liczby mieszane, ułamki 

właściwe i ułamki niewłaściwe 

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 
• burza mózgów

 Formy pracy 
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• koła podzielone na części
• kolorowy papier
• oś liczbowa do zaznaczania ułamków
• postacie wycięte z papieru (załącznik 1)
• kartoniki z liczbami: 1

4, 3
2, 3

8, 14
5 , 36

7 , 9
4, 5

6, 7
7, 9

10, 71
2  

• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4
• żółte i zielone karteczki (po jednej dla każdego 

ucznia)

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (3 min)
Temat lekcji: Ułamki i liczby mieszane
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki V.3 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, co to jest liczba mieszana.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek     (7 min)
• Nauczyciel objaśnia uczniom zasady gry Ile prosto-

kątów? ze s. 83 z podręcznika, uczniowie rozgrywają 
ją w parach. Celem ćwiczenia jest przygotowanie 
uczniów do zamiany liczby mieszanej na ułamek 
niewłaściwy i zamiany ułamka niewłaściwego na 
liczbę mieszaną.

2. Liczby mieszane, ułamki właściwe i ułamki niewła-
ściwe     (20 min)

• Nauczyciel pokazuje uczniom np. dwa i pół koła, 
zapisuje na tablicy odpowiednią liczbę mieszaną 
i wprowadza pojęcia: liczba mieszana, część całko-
wita, część ułamkowa.

• Na przykładach ułamków 56 i 76 nauczyciel wprowadza 
pojęcia: ułamek właściwy oraz ułamek niewłaściwy, 
a następnie omawia sposoby zamiany ułamka nie-
właściwego na liczbę mieszaną i  liczby mieszanej 
na ułamek niewłaściwy. Podaje przykład ułamka 
niewłaściwego, który można zamienić na liczbę na-
turalną, np. 3

3.
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 84 z multi- 

booka – uczniowie utrwalają nowe pojęcia.
• Nauczyciel wyświetla animację jeszcze raz, a ucznio-

wie sporządzają szkic notatki.
• Chętni uczniowie zgłaszają propozycje kolejnych 

zdań notatki, po akceptacji nauczyciel zapisuje ją 
na tablicy, a wszyscy uczniowie – w zeszytach.
Ułamek właściwy – jego licznik jest mniejszy od 
mianownika, np. 16, 58.

dwa ułamki, w których liczby są zapisane cyframi 
rzymskimi. Uczniowie układają te ułamki z zapałek. 
Ich zadaniem jest przestawienie tylko jednej zapałki 
tak, aby otrzymać równe ułamki. 
a) II

VI  
I
II  b) III

III  
IV
V   c) III

V   
II
II  

Zwycięzcy otrzymują:
 – ocenę celującą za poprawnie rozwiązane 3 przy-

kłady (3 pierwsze osoby),
 – ocenę bardzo dobrą za poprawnie rozwiązane 2 

przykłady (3 pierwsze osoby),
 – plusy za poprawnie rozwiązany jeden przykład 

(pozostałe osoby).  

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie określają, czy podany ułamek można 

skrócić, czy jest on nieskracalny. Jeśli można go 
skrócić, podają przez jaką liczbę, jeśli jest nieskra-
calny, rozszerzają przez dowolną liczbę.

 
2

14, 13
36, 4

5 , 6
18, 11

44,
 
5
8

• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 82 z podręcznika.
Dla chętnych: zad. 25 i 26 s. 128 ze zbioru zadań.

    2 x 45 min
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Ułamek niewłaściwy – jego licznik jest równy mia-
nownikowi lub od niego większy, np. 55, 32, 15

2 .
Liczba mieszana składa się z części całkowitej 
i ułamka, np. 11

2.
Każdy ułamek niewłaściwy można zamienić na liczbę 
naturalną lub liczbę mieszaną.
10
5  

= 2, bo 10 : 5 = 2 

 74 = 13
4, bo 7 : 4 = 1 r 3

Liczbę mieszaną można zamienić na ułamek nie-
właściwy.
71

2 = 15
2 , bo 7 · 2 + 1 = 15

3. Czy już umiem zamieniać?    (5 min)
• Zad. 1 s. 87 – zadanie z kluczem – po poprawnym 

rozwiązaniu trzech przykładów z  jednego pozio-
mu uczniowie rozwiązują przykłady z następnego 
poziomu. Są tylko trzy poziomy: zamiana ułamka 
niewłaściwego na liczbę naturalną, zamiana liczby 
mieszanej na ułamek niewłaściwy, zamiana ułamka 
niewłaściwego na liczbę mieszaną.

4. Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej (5 min)
• Nauczyciel przypina do tablicy oś liczbową. Umiesz-

cza nad nią kartonik z liczbą 1 i postacie wycięte 
z papieru (załącznik 1). Uczniowie odpowiadają na 
pytanie: 
 – Jaką część drogi pokonało każde z dzieci?

• Nauczyciel przesuwa liczbę 1 o jedną kreskę w lewo. 
Uczniowie zaznaczają na osi liczbowej ułamki i licz-
by mieszane: 1

5, 4
5, 13

5 , 22
5 , 14

5 . 

Faza podsumowująca (5 min)
• Wybrani uczniowie podają po trzy przykłady liczb 

mieszanych, ułamków właściwych i ułamków nie-
właściwych. Ułamki niewłaściwe zamieniają na 
liczby mieszane. 

• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 
najaktywniejszych uczniów oceną.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–9 s. 110–112 w  zeszycie ćwiczeń (zad. 1–6  
s. 56–58 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 112 w zeszycie ćwi-
czeń.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Liczby mieszane
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy opisywać części za pomocą ułam-
ków niewłaściwych i liczb mieszanych.

Faza realizacyjna
1. Burza mózgów    (4 min)
• Nauczyciel przypina do tablicy kartoniki z liczba-

mi: 1
4, 3

2, 3
8, 14

5 , 36
7 , 9

4, 5
6, 7

7, 9
10, 71

2 . 
•   Uczniowie wykonują polecenie i odpowiadają 

na pytania:
 – Pogrupuj podane liczby według przyjętego przez 

ciebie kryterium.
 – Na jakie grupy podzieliłeś te liczby?
 – Czy można je pogrupować inaczej?

2. Jak to można przedstawić   (6 min)
• Zad. 2, 4–6 s. 129–130 ze zbioru zadań – wskazani 

uczniowie głośno podają rozwiązania.

3. Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną 
i odwrotnie    (20 min)

• Zad. 7, 8 i 13 s. 130 ze zbioru zadań – uczniowie 
pracują indywidualnie. Sprawdzają poprawność roz-
wiązań poprzez głośne odczytanie wyników.
Zadanie dodatkowe dla uczniów pracujących szybciej: 
zad. 21 s. 131 ze zbioru zadań.

• Ćwiczenia interaktywne s. 87 z multibooka.

Faza podsumowująca (10 min)
• Zad. I–III Czy już umiem? s. 88 z podręcznika.

Uczniowie pracują samodzielnie, a następnie wymie-
niają się zeszytami i sprawdzają poprawność rozwią-
zań według odpowiedzi podanych w podręczniku. 
Przekazują sobie informacje zwrotne w postaci zie-
lonych i żółtych kartek (zielona – jeśli rozwiązanie 
jest bezbłędne, żółta – jeśli uczeń popełnił błąd).

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–6 s. 87–88 z podręcznika.
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 45 minTemat w podręczniku: 5. Ułamek jako iloraz

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• nazywa liczby w dzieleniu
• wskazuje licznik i mianownik ułamka
• wyjaśnia znaczenie licznika, mianownika i kreski 

ułamkowej
• zapisuje iloraz dwóch liczb w postaci ułamka
• zapisuje ułamek w postaci ilorazu

 Metody
• ćwiczenia aktywizujące
• pogadanka 
• burza mózgów

 Formy pracy 
• praca indywidualna
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• karta pracy (załącznik 1)
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (3 min)
Temat lekcji: Ułamek jako iloraz
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji nauczymy się sprawiedliwie dzielić i zoba-
czymy, że ułamki mogą nam w tym pomóc.

Faza realizacyjna
1. Sprawiedliwy podział     (12 min)
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 90 z multi- 

booka – uczniowie zapoznają się z zapisem podziału 
na części w postaci dzielenia i za pomocą ułamka.

• Burza mózgów na temat sprawiedliwego podziału 
smakołyków:   
 – Jak sprawiedliwie podzielić 4 śliwki między 2 oso-

by? Ile każda z nich dostanie?
 – Jak sprawiedliwie podzielić 1 gruszkę między 2 

osoby? Ile każda z nich dostanie?
 – Jak sprawiedliwie podzielić 2 pizze między 4 oso-

by? Ile każda z nich dostanie?
 – Jak sprawiedliwie podzielić 2 czekolady między 3 

osoby? Ile każda z nich dostanie?
 – Jak sprawiedliwie podzielić 3 pizze między 5 osób? 

Ile każda z nich dostanie?
 – Jak sprawiedliwie podzielić 5 słoneczników między 

4 osoby? Ile każda z nich dostanie?

Załącznik 1
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Podziel równo między 2 osoby.

Podziel równo między 4 osoby.

Podziel równo między 5 osób.

Podziel równo między 2 osoby.

Podziel równo między 3 osoby.

Podziel równo między 4 osoby.

• Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 
1). Uczniowie zaznaczają różnymi kolorami porcje 
przeznaczone dla każdej osoby. Pod rysunkami zapi-
sują działania i wyniki w postaci ułamków (lub liczb 
mieszanych). Nauczyciel kontroluje pracę uczniów.

2. Wnioski     (5 min)
• Uczniowie zapisują w zeszytach notatkę:

Wynik dzielenia można zapisać w postaci ułamka. 
Ułamek można zapisać w postaci dzielenia. 
Kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia.  

 
3. Ćwiczymy sprawiedliwe dzielenie  (15 min)
• Zad. 1 s. 91 z podręcznika – zadanie z kluczem.
• Ćwiczenia interaktywne s. 92 z multibooka.
• Zad. 3–6 s. 132 ze zbioru zadań – nauczyciel czyta 

głośno zadania, a uczniowie na podpisanych na od-

wrocie kartkach zapisują działania i wyniki w po-
staci ułamków.

Faza podsumowująca (10 min)
• Nauczyciel sprawdza rozwiązania na kartkach 

i spośród tych, na których wszystkie rozwiązania 
są poprawne, losuje trzech kandydatów do tytułu 
mistrza ułamków.

• Wylosowani uczniowie biorą udział w dogrywce: na-
uczyciel czyta głośno polecenie do zad. 17 ze s. 133 
ze zbioru zadań. Uczeń, który najszybciej napisze 
poprawną odpowiedź, otrzymuje tytuł mistrza ułam-
ków.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–5 s. 113–114 w  zeszycie ćwiczeń (zad. 1–6  
s. 60–61 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Załącznik 1
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Temat w podręczniku: 6. Dodawanie i odejmowanie ułamków

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o  jednakowych 

mianownikach
• dodaje ułamki do całości
• odejmuje ułamki od całości
• zapisuje dodawanie i odejmowanie ułamków na pod-

stawie zaznaczonych części figur
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem do-

dawania i odejmowania ułamków zwykłych o jedna-
kowych mianownikach

 Metody
• pogadanka 
• ćwiczenia aktywizujące

 Formy pracy 
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• koła podzielone na trzy, cztery i sześć części ilustru-

jące ułamki
• kartki z pojęciami dotyczącymi ułamków zwykłych 

(wg załącznika 1)

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (10 min)
Temat lekcji: Dodawanie ułamków zwykłych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki V.4–5 (opcjonalnie).
• Ułożenie przez uczniów układanki (wg załącznika 1). 

Zapisanie otrzymanego hasła jako tematu lekcji. 
Karty układanki nauczyciel przyczepia wcześniej 
do tablicy w przypadkowej kolejności białą stroną 
na zewnątrz. Uczniowie szukają na nich odpowiedzi 
na pytania zadawane przez nauczyciela i ustawiają 
karty w odpowiedniej kolejności.
 – Jak nazywamy liczbę znajdującą się nad kreską 

ułamkową?
 – Jak nazywamy liczbę znajdującą się pod kreską 

ułamkową?
 – Jakie działanie zastępuje kreska ułamkowa?
 – Jak nazywamy liczby: 11

3, 61
5, 103

8?

 – Jak nazywamy ułamek, którego licznik jest więk-
szy od mianownika, np. 7

3, 20
5 ? 

 – Jak nazywamy ułamek, którego licznik jest mniej-
szy od mianownika, np. 5

9, 2
3?

Po odwróceniu kart uczniowie odczytują temat lekcji.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek    (5 min)
• Uczniowie w  parach wykonują ćwiczenie Doda-

wanie zgodnie z  opisem ze s. 93 z  podręcznika.

2. Jak dodajemy ułamki zwykłe   (10 min)
• Nauczyciel mocuje na tablicy podzielone koła ilustru-

jące ułamki. Przedstawia za ich pomocą następujące 
działania:
1
3 + 13 = 23 (dodawanie ułamków właściwych bez prze-
kraczania całości)
2
3 + 1

3  = 3
3 = 1    (dopełnianie do całości)

3
4 + 2

4  = 5
4 = 11

4    (dodawanie ułamków właściwych 
z przekraczaniem całości)
21

4 + 12
4 = (2 + 1) + (1

4 + 24) =  3 + 34 = 33
4 (dodawanie 

liczb mieszanych bez przekraczania całości)
13

4 + 12
4 = (1 + 1) + (3

4 + 2
4) = 2 + 5

4 = 25
4 = 31

4 (do-
dawanie liczb mieszanych z przekraczaniem całości)

3. Dodawanie ułamków    (10 min)
• Zad. 1 s. 96 z  podręcznika – zadanie z  kluczem  

– praca indywidualna.

4. Wytęż swój umysł    (5 min)
• Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

 – Jaki ułamek należy dodać do 5, aby otrzymać 53
7?

 – Jaki ułamek należy dodać do 5
11, aby otrzymać 9

11?
 – Ile należy dodać do 23

5, aby otrzymać 34
5?

 – Do jakiej liczby należy dodać 2
7, aby otrzymać 3

7?

 – Co jest większe: suma ułamków 1
10, 3

10 i  2
10 czy licz-

ba 1?
Pytania można modyfikować i  zadawać po kolei 
wszystkim uczniom. 

Faza podsumowująca (5 min)
• Zad. 6 s. 97 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 

wierszowane zadanie.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3 i 4 s. 115 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–4 s. 62–63 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Odejmowanie ułamków zwykłych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Jak dodajemy ułamki zwykłe   (5 min)

    2 x 45 min
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• Uczniowie odpowiadają na pytania i rozwiązują na 
tablicy podane przykłady.
 – Jak dodajemy ułamki zwykłe?
 – Wykonaj dodawanie 2

7 + 3
7.

 – Jak dodajemy liczby mieszane? Wytłumacz na 
przykładzie 21

6 + 12
6.

 – O czym należy pamiętać po wykonaniu dodawa-
nia? 

2. Na dobry początek    (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania z części Pytania 

i polecenia ze s. 93 z podręcznika. Zapisują odpo-
wiednie działania.

3. Jak odejmujemy ułamki zwykłe  (10 min)
• Nauczyciel za pomocą kół ilustrujących ułamki 

przedstawia działania: 
5
6 – 1

6 = 4
6  Spr. 4

6 + 1
6 = 5

6  

1 – 2
3 = 3

3 – 2
3 = 1

3          Spr. 1
3 + 2

3 = 3
3 = 1

33
4 – 22

4 = 11
4   Spr. 11

4 + 22
4 = 33

4

21
4 – 12

4 = 15
4 – 12

4 = 3
4  Spr. 3

4 + 12
4 = 15

4 = 21
4

4. Odejmowanie ułamków   (15 min)
• Zad. 2 s. 96 z  podręcznika – zadanie z  kluczem  

– praca indywidualna.
• Zad. 8 s. 98 z podręcznika – uczniowie sprawdzają 

poprawność rozwiązania przez odczytanie wyników.
• Zadania dodatkowe dla uczniów pracujących szybciej: 

zad. 10 s. 98 i Dla dociekliwych s. 99 z podręcznika.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ćwiczenie interaktywne s. 97 z multibooka (zad. 2).
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 5–10 s. 116–117 w zeszycie ćwiczeń (zad. 5–8 
s. 63–64 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 117 w zeszycie ćwi-
czeń.

W każdej parze są dwie strony kartonika.

licznik
ułamka

mianownik
ułamka dzielenie liczby

mieszane
ułamek

niewłaściwy
ułamek
właściwy

Doda wanie ułam ków zwy kłych.

Temat w podręczniku: 7. Mnożenie ułamka  
przez liczbę naturalną

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• dodaje i odejmuje ułamki o tych samych mianowni-

kach
• mnoży ułamki przez liczby naturalne
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem mno-

żenia ułamków przez liczby naturalne

 Metody
• ćwiczenia aktywizujące
• dyskusja
• burza mózgów

 Formy pracy 
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca w grupach 
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

    2 x 45 min

Załącznik 1
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 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Mnożenie ułamka przez liczbę na-
turalną
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki V.6 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu: 
Na tej lekcji nauczymy się mnożyć ułamki przez liczby 
naturalne. Dowiemy się, jak można ułatwić sobie takie 
mnożenie.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek    (5 min)
• Uczniowie w 5-osobowych grupach wykonują ćwi-

czenie Indyjskie rachunki zgodnie z opisem ze s. 100 
z podręcznika. Celem ćwiczenia jest odkrycie zasady 
mnożenia ułamka przez liczbę naturalną.

2. Mnożenie jako wielokrotne dodawanie  (10 min)
• Nauczyciel odwołuje się do wiedzy uczniów o mno-

żeniu jako dodawaniu tych samych składników. Wy-
brany uczeń zapisuje na tablicy mnożenie 5 ∙ 8 jako 
sumę 8 + 8 + 8 + 8 + 8. Nauczyciel powołuje się 
na tę zasadę przy mnożeniu ułamka przez liczbę 
naturalną i zapisuje na tablicy działanie:
5 ∙ 2

6 = 2
6 + 2

6 + 2
6 + 2

6 + 2
6 = 5 · 2

6  = 10
6

• Nauczyciel odwołuje się do doświadczenia uczniów, 
którzy często stosowali przemienność mnożenia liczb 
naturalnych, i zapisuje równość 2

6 ∙ 5 = 5 ∙ 2
6.

• Na przykładzie 35 ∙ 7 nauczyciel ukazuje konieczność 
wyłączania całości, gdy wynikiem mnożenia jest 
ułamek niewłaściwy.

3. O czym warto pamiętać   (10 min)
• Nauczyciel ogłasza zawody w szybkim mnożeniu 

ułamków. Zapowiada, że sam też będzie brał w nich 
udział. Zapisuje na tablicy przykłady:
7 ∙ 8

14, 23 ∙ 20
23, 12 ∙ 7

15, 18 ∙ 4
27. Uczniowie rozwiązują 

je w zeszytach, a nauczyciel, skracając przed mno-
żeniem, na kartce. Nauczyciel, który jako pierwszy 
wykonał wszystkie przykłady, omawia na przykła-
dzie pierwszego działania zastosowaną przez siebie 
metodę skracania przed mnożeniem. Następne przy-
kłady wykonują na tablicy chętni uczniowie.

• Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie kilku ko-
rzyści, jakie daje skracanie przed mnożeniem (wy-
konujemy działania na mniejszych liczbach, więc 
mniejsza jest możliwość pomyłki, łatwiej wyłączyć 
całości, sprawniej liczymy).

• Uczniowie, podzieleni na dwie grupy, obliczają 144 ∙ 
5

72, jedna grupa ze skracaniem, a druga – bez skra-
cania. Wykonanie zadania uczniowie zgłaszają przez 
podniesienie ręki. 

4. Teraz możemy mnożyć   (10 min)
• Zad. 1 s. 101 z podręcznika – zadanie z kluczem  

– aby przejść na następny poziom, należy rozwiązać 
poprawnie trzy kolejne przykłady.

• Zad. 3 i 5 s. 102 z podręcznika – uczniowie w parach 
sprawdzają poprawność obliczeń. Nauczyciel, pod-
chodząc do uczniów, sprawdza rozwiązania.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie formułują zasadę mnożenia liczby natu-

ralnej przez ułamek. (Mnożymy licznik przez liczbę, 
a mianownik pozostawiamy bez zmian. Potem wy-
łączamy całości.)

• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 
najaktywniejszych uczniów plusami lub oceną.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–8 s. 118–119 w zeszycie ćwiczeń (zad. 3–7 s. 68–69 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 119 w zeszycie ćwi-
czeń.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych 
z zastosowaniem mnożenia ułamków
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia ułamka przez liczbę natu-
ralną.

Faza realizacyjna
1. Rozgrzewka     (15 min)
• Nauczyciel prezentuje Wiedzę w pigułce ze s. 102 

z multibooka – uczniowie przypominają sobie, czego 
się nauczyli na ostatniej lekcji.

• Ćwiczenia interaktywne s. 102 z multibooka. 
• Burza mózgów na temat mnożenia ułamków przez 

liczby naturalne w  praktyce – uczniowie podają 
przykłady sytuacji, gdy konieczne jest wykonanie 
mnożenia ułamka przez liczbę naturalną.

• Zad. 2 i 4 s. 102 z podręcznika – uczniowie w parach 
sprawdzają poprawność rozwiązań.

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych  (20 min)
• Zad. 8 s. 103 z multibooka – uczniowie rozwiązują 

zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.
• Zad. 13–16 s. 139 ze zbioru zadań – uczniowie po 

cichu czytają treść każdego zadania, następnie chęt-
ny uczeń analizuje zawarte w zadaniu informacje 
i proponuje metodę rozwiązania. Rozwiązuje zadanie 
na tablicy. 

Faza podsumowująca (5 min)
• Gimnastyka dla matematyka s. 103 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 103 z podręcznika.
Zad. 3–5 s. 138 ze zbioru zadań.




