
42 Scenariusze lekcji

 45 min

DZIAŁ IV. Ułamki dziesiętne 
Temat w podręczniku: 1. Ułamek dziesiętny   

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• zapisuje ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwy-

kłego 
• zamienia ułamek zwykły na ułamek dziesiętny po-

przez rozszerzanie ułamka
• odczytuje i zapisuje słownie ułamki dziesiętne
• zapisuje cyframi ułamki dziesiętne zapisane słownie
• zaznacza ułamki na osi liczbowej
• porównuje ułamki dziesiętne
• porównuje ułamki dziesiętne z ułamkami zwykły-

mi o mianownikach 2, 4, 5 lub 8
• rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące ułamków 

dziesiętnych

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• pogadanka

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca z całą klasą

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Ułamek dziesiętny
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji powtórzymy i utrwalimy wiadomości 
z klasy 4 dotyczące ułamków dziesiętnych.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek            (5 min)
• Nauczyciel wyjaśnia zasady zabawy Równe ułamki ze 

s. 8 z podręcznika. Uczniowie odczytują hasło. 

2. Ułamek dziesiętny         (10 min)
• Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują przy-

kłady ze s. 9–10 z podręcznika.
• Warto przypomnieć uczniom zasadę: „Ile zer w mia-

nowniku, tyle miejsc po przecinku” oraz przeana-
lizować z nimi Dobrą radę ze s. 9 z podręcznika. 
Dopóki uczniowie nie osiągną sprawności w zamia-
nie ułamków, powinni rysować kreski po przecinku 
w celu uniknięcia błędów.

• Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
 – Co to jest ułamek dziesiętny? 
 – W jaki sposób zamieniamy ułamki zwykłe lub 
liczby mieszane na ułamki dziesiętne?

 – W jaki sposób zamieniamy ułamki dziesiętne na 
ułamki zwykłe lub liczby mieszane?

• Zad. 1 s. 11 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-
śli uczeń poprawnie rozwiąże przykłady a) i b) z jed-
nego poziomu, może przejść na następny poziom, 
w przeciwnym wypadku musi rozwiązać wszystkie 
pozostałe przykłady z tego poziomu i dopiero może 
przejść na następny.

• Zad. 5 s. 12 z podręcznika – uczniowie głośno od-
czytują liczby.

• Zad. 8 s. 13 z podręcznika.

3. Porównywanie ułamków dziesiętnych        (10 min)
• Nauczyciel zapisuje na tablicy dwie liczby: 3,45 

i  1,67. Prosi uczniów o określenie, która liczba 
jest większa, i wyjaśnienie, na jakiej podstawie to 
stwierdzili. 
Następnie zapisuje liczby: 2,17 i 2,24, i znów pro-
si o ich porównanie. Uczniowie powinni pamiętać 
z klasy 4, że jeśli części całkowite są w obu liczbach 
jednakowe, to porównujemy części po przecinku. 
Nauczyciel zapisuje jeszcze jeden przykład: 5,7 
i 5,371.
 – Liczby te mają takie same części całkowite.
 – Jak je porównać, skoro mają różną ilość cyfr po 
przecinku?

Uczniowie powinni przypomnieć sobie, że na końcu 
pierwszej liczby możemy dopisać zera i wtedy już 
łatwo porównać liczby.

• Zad. 2 s. 12 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-
śli uczeń poprawnie rozwiąże przykłady a) i b) z jed-
nego poziomu, może przejść na następny poziom, 
w przeciwnym wypadku musi rozwiązać wszystkie 
pozostałe przykłady z tego poziomu i dopiero może 
przejść na następny.

• Zad. 12 s. 14 z podręcznika.

4. Zaznaczanie ułamków dziesiętnych na osi liczbowej 
                                                     (10 min)
• Nauczyciel omawia sposób zaznaczania ułamków 

dziesiętnych na osi liczbowej, odwołując się do ry-
sunków ze s. 10 z podręcznika. Warto pokazać 
uczniom, jak zaznaczać na osi przybliżone położe-
nie liczb o wielu cyfrach po przecinku.

• Zad. 9 s. 13 z podręcznika – uczniowie po kolei od-
czytują zapisane ułamki dziesiętne, przyporząd-
kowują im literę, odczytują hasło i wyjaśniają jego 
znaczenie.

• Zad. 10 s. 13 z podręcznika – uczniowie wspólnie 
uzgadniają jednostkę na osi liczbowej, rysują w ze-
szytach i samodzielnie zaznaczają wskazane liczby. 
Nauczyciel, przechodząc po klasie, sprawdza po-
prawność wykonania zadania.
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Faza podsumowująca                           (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 13 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4–10 s. 90–92 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4–11 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej IV.1*).

Temat w podręczniku: 2. Dodawanie i odejmowanie ułamków 
dziesiętnych

    2 x 45 min

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci
• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pi-

semnym
• porównuje różnicowo ułamki dziesiętne
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem do-

dawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• pogadanka

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

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5
• karta pracy (załącznik 1)
• kartoniki z cyframi od 0 do 9
• karta pracy (załącznik 2)

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Dodawanie i odejmowanie ułam-
ków dziesiętnych                       
• Czynności organizacyjno-porządkowe.  
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji przypomnimy sobie dodawanie i odejmo-
wanie ułamków dziesiętnych.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek           (5 min)
• Nauczyciel omawia ćwiczenie Ulubione śniada-

nie ze s. 16 z podręcznika. Uczniowie wykonują je 
w grupach 4-osobowych.

2.  Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych 
w pamięci                       (10 min)

• Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują przy-
kłady działań, które łatwo wykonać w pamięci, ze  
s. 17 z podręcznika. 

• Zad. 1 s. 18 z podręcznika – zadanie z kluczem – jeśli 
uczeń poprawnie rozwiąże przykłady a), b) i c) z jed-
nego poziomu, może przejść na następny poziom, 
w przeciwnym wypadku musi rozwiązać wszystkie 
pozostałe przykłady z tego poziomu i dopiero może 
przejść na następny poziom.

3.  Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych 
sposobem pisemnym         (10 min)

• Nauczyciel zadaje pytania:
 – Jak podpisujemy ułamki dziesiętne w dodawaniu 
i odejmowaniu pisemnym?

 – Co zrobić, gdy ułamki mają różną ilość cyfr po 
przecinku?

• Zad. 2 s. 18 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-
śli uczeń poprawnie rozwiąże przykłady a) i b) z jed-
nego poziomu, może przejść na następny poziom, 
w przeciwnym wypadku musi rozwiązać wszystkie 
pozostałe przykłady z tego poziomu i dopiero może 
przejść na następny.

4.  Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem dodawa-
nia i odejmowania ułamków         (10 min)

• Zad. 4 i 6–8 s. 19–20 z podręcznika – uczniowie roz-
wiązują zadania samodzielnie, a wyniki sprawdzają 
w parach.    

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

 – Jak dodajemy ułamki dziesiętne?
 – Jak odejmujemy ułamki dziesiętne?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–7 s. 93–95 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–5 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej IV.2).

* Karty pracy Radzę sobie coraz lepiej można pobrać z portalu 
dlanauczyciela.pl.
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Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Dodawanie i odejmowanie ułamków 
dziesiętnych – rozwiązywanie zadań tekstowych 
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki IV.1–2 (opcjonalnie)*.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania teksto-
we, wymagające dodawania i odejmowania ułamków 
dziesiętnych.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                      (7 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Jak dodajemy ułamki dziesiętne?
 – Jak odejmujemy ułamki dziesiętne?

• Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z zadaniem (za-
łącznik 1) i prosi o jego rozwiązanie w zeszycie. Po 
upływie 5 minut chętni uczniowie odczytują wyni-
ki działań. Wybrany uczeń zapisuje je we właściwej 
kolejności i podaje hasło.

A 3,56 + 6,27 9,83

B 6,92 − 3,78 3,14

W 27,8 − 15,53 12,27

O 127,06 − 86,99 40,07

R 18 – 11,37 6,63

3,14 < 6,63 < 9,83 < 12,27 < 40,07 
Hasło: B R A W O

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych        (17 min)
• Zad. 12 s. 20 z multibooka – uczniowie rozwiązują 

zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych. 
• Zad. 1, 3, 5, 9, 11–13 i 16 s. 107–109 ze zbioru za-

dań i zad. 15 s. 21 z podręcznika – nauczyciel dzieli 
uczniów na grupy 3-osobowe według ich możliwo-
ści. Uczniowie mający trudności w nauce rozwią-
zują zad. 1, 3 i 5 s. 107 ze zbioru zadań, uczniowie 
uzdolnieni matematycznie zad. 16 s. 109 ze zbio-
ru zadań i zad. 15 s. 21 z podręcznika, a pozostali 
uczniowie zad. 9 i 11–13 s. 108 ze zbioru zadań. Po 
upływie ustalonego czasu nauczyciel prosi wybra-
nych uczniów o odczytanie działań i odpowiedzi do 
poszczególnych zadań.

3.  Gra dydaktyczna dotycząca dodawania i odejmo-
wania ułamków dziesiętnych          (8 min)

• Zad. 5 s. 19 z podręcznika – uczniowie rozgrywają 
grę w parach. Wyniki mogą sprawdzać na kalkula-
torach.

Faza podsumowująca                           (8 min)
• Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z przykładami 

(załącznik 2) do samodzielnego rozwiązania. Po  
5 minutach zbiera podpisane prace i sprawdza  
je – za co najmniej trzy poprawne rozwiązania sta-
wia plus za pracę na lekcji. Jeśli któryś uczeń nie 
rozwiązał tych przykładów poprawnie, powinien 
jeszcze poćwiczyć w domu.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 9 s. 20 z podręcznika.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 21 z podręcznika.

Zadanie
Wykonaj działania i uporządkuj wyniki rosnąco. Zapisz pod wyni-
kami odpowiednie litery i odczytaj hasło.

A 3,56 + 6,27

B 6,92 − 3,78

W 27,8 − 15,53

O 127,06 − 86,99

R 18 – 11,37

a) 26,9 + 6,98 = 33,88

b) 7,68 − 2,46 = 5,22

c) 35,74 − 14,97 = 20,77

d) 6,07 − 2,59 = 3,48

a) 96,5 + 3,96 = 100,46

b) 8,94 − 5,32 = 3,62

c) 34,52 − 28,73 = 5,79

d) 6,05 − 3,78 = 2,27

a) 38,9 + 5,78 = 44,68

b) 8,75 − 5,64 = 3,11

c) 26,43 − 18,69 = 7,74

d) 5,06 − 3,49 = 1,57

a) 36,5 + 7,69 = 44,19

b) 6,95 − 3,82 = 3,13

c) 43,71 − 29,95 = 13,76

d) 4,02 − 2,58 = 1,44

* Przeprowadzenie kartkówki, choć jest wskazane, pozostaje 
do decyzji nauczyciela. Dlatego też w scenariuszach lekcji nie 
uwzględniono czasu potrzebnego na przeprowadzenie kart-
kówek. Kartkówki można pobrać z portalu dlanauczyciela.pl.

Załącznik 1  
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Zadanie
Oblicz pisemnie.
a) 96,5 + 3,96
b) 8,94 − 5,32
c) 34,52 − 28,73
d) 6,05 − 3,78

Zadanie
Oblicz pisemnie.
a) 36,5 + 7,69
b) 6,95 − 3,82
c) 43,71 − 29,95
d) 4,02 − 2,58

Temat w podręczniku: 3. Mnożenie ułamków dziesiętnych   
    2 x 45 min

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• mnoży i dzieli w pamięci ułamki dziesiętne przez 

10, 100, 1000…
• mnoży pisemnie ułamki dziesiętne 
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem 

mnożenia ułamków dziesiętnych

 Metody
• pogadanka 

• gra dydaktyczna

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

 Środki dydaktyczne
• treść SMS-a (załącznik 1)
• informacja o zakupach (załącznik 2)
• informacja o kursie walut (załącznik 3)
• karta pracy (załącznik 4)
• kalkulatory
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5 
• kartoniki z cyframi od 1 do 9

Zadanie
Oblicz pisemnie.
a) 26,9 + 6,98
b) 7,68 − 2,46
c) 35,74 − 14,97
d) 6,07 − 2,59

Zadanie
Oblicz pisemnie.
a) 38,9 + 5,78
b) 8,75 − 5,64
c) 26,43 − 18,69
d) 5,06 − 3,49

Załącznik 2  
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 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Mnożenie i dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 1000...
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji przypomnimy sobie, jak pomnożyć ułamek 
dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. oraz jak podzielić 
ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. Będziemy 
ćwiczyć te umiejętności poprzez rozwiązywanie róż-
nych zadań.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z klasy 4        (12 min)
• Nauczyciel zawiesza na tablicy kartkę – treść SMS-a 

od pewnej mamy do swojego dziecka (załącznik 1).
Jeden z uczniów głośno odczytuje treść wiadomości. 
Wszyscy wspólnie zastanawiają się nad sposobem 
rozwiązania tego zadania. Zapewne uczniowie będą 
pamiętali o przesuwaniu przecinka. Warto jednak 
przypomnieć im, dlaczego tak robimy:

2,60 ∙ 10 = 2 60
100 ∙ 10 = 260

100 ∙ 10 = 260
10  = 26

Uczniowie przypominają regułę mnożenia ułam-
ków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. Przez analo-
gię można ją rozszerzyć na wyższe potęgi liczby 10. 
Uczniowie zapisują wniosek:
Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 
1000…, wystarczy przesunąć przecinek w prawą 
stronę o odpowiednią liczbę miejsc.
Uczniowie rozwiązują przykłady:
102 ∙ 2,876 
0,064 ∙ 10 000
W drugim przykładzie należy zwrócić uwagę, że 
w razie potrzeby dopisujemy zera.

• Nauczyciel zawiesza na tablicy kartkę z zadaniem 
(załącznik 2).
Jeden z uczniów głośno odczytuje treść zadania, za-
pisuje odpowiednie działanie i oblicza jego wynik.
Uczniowie formułują wniosek dotyczący dzielenia 
ułamków dziesiętnych i go zapisują:
Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 
1000…, należy przesunąć przecinek w lewo o odpo-
wiednią liczbę miejsc.
Należy rozwiązać przykłady, w których przesuwa-
nie przecinka może stwarzać problemy:
64,2 : 1000  (nie ma gdzie przesunąć przecinka, 
czyli trzeba dopisać zera przed liczbą)
1047 : 1000   (przecinka nie widać)

 
2. Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu ułamków
                                                                            (12 min)
• Zad. 1 i 12a), b) s. 110–111 ze zbioru zadań – ucznio-

wie samodzielnie rozwiązują zadania. Następnie w 
parach porównują swoje rozwiązania.

• Zad. 7 s. 25 z podręcznika.

3. Zapisywanie dużych liczb przy użyciu skrótów
                                                                            (10 min)
• Do zapisywania dużych liczb często używa się skró-

tów – nauczyciel podaje przykłady i wyjaśnia: 
36 000 000 = 36 mln, bo 36 000 000 : 1 000 000 = 36 
3500 = 3,5 tys., bo 3500 : 1000 = 3,5
Duże liczby można zapisać, używając skrótów:
47 tys. = 47 000, bo 47 ∙ 1000 = 47 000
10,2 mln = 10 200 000, bo 10,2 ∙ 1 000 000 = 10 200 000 
0,74 mln = 740 000, bo 0,74 ∙ 1 000 000 = 740 000

• Zad. 6 s. 25 z podręcznika – uczniowie pracują indy-
widualnie, zapisują rozwiązania w zeszytach.

Faza podsumowująca                           (6 min)
• Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z zadaniem (za-

łącznik 3) i wyjaśnia uczniom pojęcia: kupno, sprze-
daż. Uczniowie rozwiązują zadanie wspólnie.

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–5 s. 96–97 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–5 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej IV.3).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Mnożenie ułamków dziesiętnych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Dziś nauczymy się mnożyć ułamki dziesiętne. Pozwoli 
nam to np. obliczyć, ile kosztuje 0,85 kg bananów po 
4,80 zł za kilogram.

Faza realizacyjna
1.  Odkrywanie prawidłowości w mnożeniu ułamków 

dziesiętnych            (12 min)
• Korzystając z kalkulatora, uczniowie uzupełniają 

w  parach tabelę (załącznik 4). Następnie przyglą-
dają się wynikom i zastanawiają się, czy zaobser-
wowali jakąś prawidłowość. Powinni dojść do wnio-
sku, że wystarczy pomnożyć liczby bez przecinka, 
a następnie w odpowiednim miejscu dopisać przeci-
nek. Można to jeszcze uczniom uzasadnić, zapisując 
ułamki dziesiętne w postaci ułamków zwykłych.

• Nauczyciel zwraca uwagę, że dzięki powyższej 
prawidłowości można łatwo pomnożyć w pamięci 
ułamki dziesiętne.

• Zad. 4 s. 25 z podręcznika – uczniowie rozgrywają 
grę w parach. Za każdy dobrze obliczony przykład 
otrzymują punkt.

2.  Mnożenie ułamków dziesiętnych sposobem pisem-
nym            (13 min)

• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 22 z multi- 
booka.

• Zad. 2 s. 24 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-
śli uczeń poprawnie rozwiąże trzy przykłady z jed-
nego poziomu, może przejść na następny poziom.

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych       (10 min)
• Zad. 9, 11 i 12 s. 26 z podręcznika. 
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Faza podsumowująca                           (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Jak mnożymy ułamki dziesiętne?
 – Jak zapisujemy ułamki dziesiętne przy mnożeniu 
pisemnym?

Nauczyciel prosi uczniów:
 – Podajcie przykłady konkretnych sytuacji życio-
wych, w których można wykorzystać mnożenie 
ułamków dziesiętnych.

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 6–9 s. 97–98 w zeszycie ćwiczeń (zad. 6–9 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej IV.3).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 98 w zeszycie ćwiczeń.

Państwo Kowalscy kupili na targu 10 kg ziemniaków. Zapłacili za nie 12,80 zł. 
Ile kosztował 1 kg ziemniaków?

Zadanie
Przeanalizuj dane z tabeli i dokończ 
zdania.

Uzupełnij tabelę. Skorzystaj z kalkulatora.

SKUP KURSY WALUT SPRZEDAŻ

365,57 zł 100 dolarów amerykańskich 372,95 zł

423,73 zł 100 euro 432,29 zł

469,51 zł 100 funtów brytyjskich 478,99 zł

• 348 34,8 3,48 0,348

297

29,7

2,97

0,297

Cena skupu 1 dolara wynosi .

Cena sprzedaży 1 dolara wynosi .

Klient, który sprzeda 1000 dolarów, otrzyma .

Kupując 100 dolarów, trzeba zapłacić .

Za 10 euro trzeba zapłacić .

Za 1 funta trzeba zapłacić .

Za 1 euro właściciel kantoru płaci .

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Musimy wysłać kartki świąteczne. Zaraz po 
szkole kup proszę 10 znaczków pocztowych. Jeden kosztuje 2,60 zł. Przygotuj 
sobie odpowiednią sumę pieniędzy.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4
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Temat w podręczniku: 4. Dzielenie ułamków dziesiętnych   
    2 x 45 min

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• dzieli w pamięci ułamki dziesiętne przez liczbę na-

turalną
• dzieli pisemnie ułamki dziesiętne przez liczbę na-

turalną
• dzieli ułamki dziesiętne przez ułamki dziesiętne
• rozwiązuje zadania, wykorzystując dzielenie ułam-

ków dziesiętnych i porównywanie ilorazowe

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• burza mózgów 

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

 Środki dydaktyczne
• kalkulator
• kartoniki z cyframi od 1 do 9
• kartki ze skopiowanymi zadaniami z podręcznika 

(zad. 3–6 s. 32) i zbioru zadań (zad. 3, 4, 6, 8, 9, 11, 
14–16, 18–23 i 27 s. 113–115) w różnych kolorach, 
zależnie od stopnia trudności zadania, np. kolor 
żółty – zadania łatwe (zad. 3 s. 32 z podręcznika 
oraz zad. 3, 4, 6, 8 i 9 s. 113 ze zbioru zadań), ko-
lor zielony – zadania średnio trudne (zad. 4–6 s. 32  
z  podręcznika oraz zad. 11, 14–16 i 18–20 s. 114 
ze zbioru zadań), kolor czerwony – zadania trudne 
(zad. 21–23 i 27 s. 115 ze zbioru zadań); każde zada-
nie należy przygotować w 3 kopiach

 Uwagi
Ważne jest, aby na tej lekcji uczniowie samodzielnie  
wyciągali wnioski.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Dzielenie ułamków dziesiętnych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki IV.3 (opcjonalnie).

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, jak wykonać dzielenie ułam-
ków dziesiętnych.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek           (5 min)
• Nauczyciel wyjaśnia zasady gry Zwiększyć czy 

zmniejszyć? ze s. 28 z podręcznika. Uczniowie roz-
grywają grę w parach.

2. Dzielenie ułamka dziesiętnego przez ułamek dzie-
siętny          (10 min)

• Nauczyciel rysuje tabelę i wpisuje do niej pierwsze 
działanie: 174 : 3. Uczniowie obliczają wynik i wpi-
sują go do tabeli. Następnie nauczyciel wpisuje ko-
lejne działania. Prosi uczniów, aby obliczyli ilorazy 
na kalkulatorze i uzupełnili tabelę.

Działanie Wynik

1. 174 : 3 58

2. 1740 : 30 58

3. 17400 : 300 58

4. 17,4 : 0,3 58

5. 1,74 : 0,03 58

6. 0,174 : 0,003 58

•  Nauczyciel zadaje pytania:
 – Jak zmieniły się dzielna i dzielnik w przykładach 2 
i 3 w stosunku do dzielnej i dzielnika w przykładzie 
1? (obie liczby pomnożyliśmy przez tę samą liczbę)

 – Jak zmieniły się dzielna i dzielnik w przykła-
dach 4, 5 i 6 w stosunku do dzielnej i dzielnika 
w przykładzie 1? (obie liczby podzieliliśmy przez 
tę samą liczbę)

 – Co powiecie o wynikach tych działań?
 – Czy potraficie podać inne przykłady dzielenia 
o powyższym ilorazie?

 – Jaki wniosek możemy wyciągnąć z tych obserwacji?
Uczniowie zapisują wniosek:
Jeżeli pomnożymy dzielną i dzielnik przez tę samą 
liczbę, to iloraz się nie zmieni.

• Nauczyciel zapisuje przykład 12,3 : 0,3 i zadaje py-
tanie:
 – Jak możemy wykorzystać powyższy wniosek przy 
dzieleniu ułamka dziesiętnego przez ułamek dzie-
siętny?

Uczniowie powinni zauważyć, że dzielenie przez uła-
mek dziesiętny można zamienić na dzielenie przez 
liczbę naturalną. Wybrany uczeń oblicza iloraz.

3. Dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych    (10 min)
• Nauczyciel omawia z uczniami przykłady ze  

s. 29–30 z podręcznika. Zwraca uwagę na zasadę 
„przecinek nad przecinkiem”. Podczas analizy przy-
kładu z poziomu B podkreśla fakt, że część całko-
wita ilorazu jest równa zero i  dlatego to zero ko-
niecznie trzeba zapisać. Przy poziomie D nauczyciel 
przypomina uczniom, że zera po przecinku można 
zawsze dopisywać.
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Temat w podręczniku: 5. Zamiana jednostek   
    2 x 45 min

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• posługuje się podstawowymi jednostkami masy 

i długości oraz polskimi jednostkami monetarnymi 
• zamienia jednostki długości, masy i jednostki mo-

netarne
• zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułam-

ka dziesiętnego
• rozwiązuje zadania, w których pojawiają się różne 

jednostki

 Metody
• pogadanka
• gra dydaktyczna

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

 Środki dydaktyczne
• kartoniki z niebieskimi napisami: zł, m, dm, kg, 

dag, 3, 0, 0, 0, 0
• kartoniki z zielonymi napisami: gr, cm, mm, g, 3, 

0, 0, 0, 0
• plakat Jednostki długości
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Zamiana jednostek 
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.

• Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na Dobrą radę ze 
s. 30 z podręcznika.

4. Ćwiczenia w dzieleniu ułamków dziesiętnych  
                                                     (10 min)
• Zad. 1 s. 31 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-

śli uczeń poprawnie rozwiąże trzy przykłady z jed-
nego poziomu, może przejść na następny poziom.

• Zad. 2 s. 31 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-
śli uczeń poprawnie rozwiąże trzy przykłady z jed-
nego poziomu, może przejść na następny poziom.

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

 – Czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji?
 – W jaki sposób dzielimy ułamki dziesiętne?

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–5 s. 99–100 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–5  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej IV.4).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                             (5 min)
Temat lekcji: Ćwiczenia w dzieleniu ułamków 
dziesiętnych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – uczniowie w parach 

sprawdzają zadania, a nauczyciel sprawdza prace 
uczniów korzystających z kart pracy Radzę sobie 
coraz lepiej.

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność dzielenia 
ułamków dziesiętnych, rozwiązując zadania tekstowe.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                      (5 min)
• Uczniowie rozwiązują na tablicy przykłady:

0,32 : 4 
2,24 : 2 
0,064 : 0,04 
3,45 : 0,005 

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych       (30 min)
• Nauczyciel rozkłada na biurku kolorowe kartki 

z  zadaniami tekstem do dołu. Informuje uczniów 
o  wartości punktowej zadań na kartkach w po-
szczególnych kolorach: żółty – 1 p., zielony – 2 p., 
czerwony – 3 p. Uczniowie w parach wybierają jedną 
kartkę, rozwiązują zadanie, a nauczyciel sprawdza 
rozwiązanie. Jeżeli uczniowie rozwiązali zadanie 
poprawnie, otrzymują odpowiednią liczbę punktów 
i wymieniają kartkę na inną. Jeżeli rozwiązali błęd-
nie, to muszą je poprawić. 

• Uczniowie sumują zdobyte punkty.

Faza podsumowująca                          (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 32 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji – ocenę dostają wszy-

scy uczniowie w zależności od tego, ile punktów 
zebrali. (Nauczyciel ustala przedziały punktowe 
i sposób ich przeliczenia na oceny w zależności od 
sytuacji w klasie.)

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 6 s. 100 w zeszycie ćwiczeń (zad. 6 i 7 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej IV.4).
Zad. I–III Czy już umiem? s. 33 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 33 z podręcznika.
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• Przeprowadzenie kartkówki IV.4 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy ćwiczyć zamianę jednostek mo-
netarnych, jednostek wagi i jednostek długości.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek           (5 min)
• Uczniowie czytają instrukcję gier Dołóż zera ze 

s. 34 z podręcznika i rozgrywają je w parach.     

2.  Jednostki monetarne, jednostki wagi i jednostki 
długości            (10 min)

• Uczniowie wymieniają polskie jednostki monetarne 
i podają zależności między nimi.

• Uczniowie wymieniają znane im jednostki wagi, 
podają zależności między nimi oraz skróty, który-
mi oznacza się te jednostki. Zapisują w zeszytach 
zależności:
1 dag = 10 g   1 g = 0,1 dag
1 kg = 100 dag   1 dag = 0,01 kg
1 kg = 1000 g   1 g = 0,001 kg
1 t = 1000 kg   1 kg = 0,001 t

• Uczniowie wymieniają znane im jednostki długości, 
podają zależności między nimi oraz skróty, który-
mi oznacza się te jednostki. Zapisują w zeszytach 
zależności:
1 km = 1000 m   1 m = 0,001 km
1 m = 100 cm   1 cm = 0,01 m
1 dm = 10 cm   1 cm = 0,1 dm
1 cm = 10 mm   1 mm = 0,1 cm

• Nauczyciel prezentuje animację Zamiana jednostek 
ze s. 35 z multibooka. W widocznym miejscu wiesza 
plakat Jednostki długości.

3. Ćwiczenia w zamianie jednostek         (20 min)
• Zad. 1 s. 36 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-

śli uczeń poprawnie rozwiąże trzy przykłady z jed-
nego poziomu, może przejść na następny poziom.

• Zad. 2–5 s. 37 z podręcznika – uczniowie wspólnie 
dyskutują nad rozwiązaniem. Wybrany uczeń roz-
wiązuje zadanie na tablicy, pozostali zapisują w ze-
szytach.

• Zad. 3 i 4 s. 101 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–3  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej IV.5).

Faza podsumowująca                            (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 37 z multibooka.
• Ocena aktywności uczniów na lekcji. 
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 5–7 s. 102 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4–7 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej IV.5).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Zamiana jednostek – rozwiązywa-
nie zadań tekstowych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć zamianę jedno-
stek oraz rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowa-
niem różnych jednostek i ich zamiany.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                      (5 min)
• Nauczyciel zadaje pytania:

 – Jakie jednostki wagi poznaliście na ostatniej lekcji?
 – Jaką część kilograma stanowi jeden dekagram?
 – 35 dekagramów to ile gramów?
 – 0,7 kilograma to ile dekagramów?
 – Jakie jednostki długości poznaliście?
 – Jaką część kilometra stanowi jedenaście metrów? 
 – 2 decymetry i 6 milimetrów to ile milimetrów?
 – Czy 17 metrów to więcej niż 1600 centymetrów?

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych        (30 min)
• Nauczyciel dzieli uczniów na kilkuosobowe grupy 

(liczba grup powinna być podzielna przez 3) i na-
daje im numery I, II i III. Każda z grup rozwiązuje 
przypisany jej zestaw zadań. Po zakończeniu pracy 
grupy wymieniają się rozwiązaniami, tzn. grupa I 
oddaje swoje rozwiązania grupie II, grupa II – gru-
pie III, a grupa III – grupie I. Zadaniem każdej gru-
py jest sprawdzenie otrzymanych rozwiązań.
Grupa I: zad. 9 i 10 s. 38 z podręcznika oraz zad. 13  
s. 117 ze zbioru zadań
Grupa II: zad. 6 i 12 s. 38 z podręcznika oraz zad. 5 
s. 116 ze zbioru zadań
Grupa III: zad. 13 s. 39 z podręcznika oraz zad. 12 
i 15 s. 117 ze zbioru zadań

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

 – Czy zamiana jednostek jest przydatna w życiu co-
dziennym?

 – Gdzie możemy spotkać się z zamianą jednostek?
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 39 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 102 w zeszycie ćwi-
czeń.


