
MATEMATYKA

Klasa IV

Poniedziałek 20.04.2020

Temat: Dodawanie ułamków zwykłych.

1. Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina 11:00) 

2. Wspólne analizowanie podanych przykładów i wyciąganie wniosków.

2 + 3   =  5
8     8       8   
Gdy obliczamy sumę ułamków o jednakowych mianownikach, dodajemy ich 
liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmiany. Jeśli otrzymamy ułamek 
niewłaściwy, to możemy wyłączyć z niego całości.

Gdy dodajemy liczby mieszane, wygodnie jest obliczyć osobno sumę części 
całkowitych i sumę części ułamkowych. Gdy suma części ułamkowych jest 
ułamkiem niewłaściwym, wyłączamy z niego całości.

3. Wspólne rozwiązywane zadań z podręcznika GWO ćw.B str.173; zad.1 str.174; 

zad.2 str.174  – uczniowie rozwiązania wpisują do zeszytów

4. Praca samodzielna ćwiczenia str 69

5. W celu utrwalenia materiału proponuję obejrzeć filmy:   

https://pistacja.tv/film/mat00117-dodawanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-

samych-mianownikach-wprowadzenie?playlist=89

https://pistacja.tv/film/mat00119-dodawanie-liczb-mieszanych-o-jednakowych-

mianownikach-w-czesci-ulamkowej?playlist=89

https://pistacja.tv/film/mat00117-dodawanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-mianownikach-wprowadzenie?playlist=89
https://pistacja.tv/film/mat00117-dodawanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-mianownikach-wprowadzenie?playlist=89
https://pistacja.tv/film/mat00119-dodawanie-liczb-mieszanych-o-jednakowych-mianownikach-w-czesci-ulamkowej?playlist=89
https://pistacja.tv/film/mat00119-dodawanie-liczb-mieszanych-o-jednakowych-mianownikach-w-czesci-ulamkowej?playlist=89


6. Proszę rozwiązać podane zadania i przesłać do dnia 22.04.2020 na adres e-

mail matematyka.zabrnie@interia.pl 

mailto:matematyka.zabrnie@interia.pl


Wtorek 21.04.2020

Temat: Dodawanie ułamków zwykłych.

1. Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina: 11:00) 

2. Wspólne analizowanie następujących zadań z podręcznika GWO – zadania 3, 4, 

5, 6 strona 174 oraz zadania 77 strona 245

3. Samodzielna praca w zeszycie ćwiczeń str. 70

4. W celu utrwalenia materiału z lekcji proponuję obejrzeć filmy: 

https://pistacja.tv/film/mat00118-dodawanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-

samych-mianownikach-przyklady?playlist=89

https://pistacja.tv/film/mat00120-dodawanie-ulamkow-zwyklych-o-

jednakowych-mianownikach-zadania-tekstowe?playlist=89 

Czwartek 23.04.2020

Temat: Odejmowanie ułamków zwykłych

1. Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina: 11:00)

2. Wspólne analizowanie podanych przykładów i wyciąganie wniosków

Gdy obliczamy różnicę dwóch ułamków o jednakowych mianownikach, 
odejmujemy ich liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

3. Wspólne analizowanie następujących zadań z podręcznika GWO – ćw.A, B, C 

str.175; zad.1 str.176; zad.2 str.177; zad.80 str.246

4. Samodzielna praca w zeszycie ćwiczeń str. 71

5. W celu utrwalenia materiału z tej lekcji proponuję obejrzeć film: 

https://pistacja.tv/film/mat00121-odejmowanie-ulamkow-o-tych-samych-

mianownikach-wprowadzenie?playlist=89

https://pistacja.tv/film/mat00121-odejmowanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach-wprowadzenie?playlist=89
https://pistacja.tv/film/mat00121-odejmowanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach-wprowadzenie?playlist=89
https://pistacja.tv/film/mat00120-dodawanie-ulamkow-zwyklych-o-jednakowych-mianownikach-zadania-tekstowe?playlist=89
https://pistacja.tv/film/mat00120-dodawanie-ulamkow-zwyklych-o-jednakowych-mianownikach-zadania-tekstowe?playlist=89
https://pistacja.tv/film/mat00118-dodawanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-mianownikach-przyklady?playlist=89
https://pistacja.tv/film/mat00118-dodawanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-mianownikach-przyklady?playlist=89


Piątek 24.04.2020

Temat: Odejmowanie ułamków zwykłych

1. Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina: 11:00).

2. Wspólne analizowanie następujących zadań z podręcznika GWO – zad. 3, 5, 6 

str. 177; ćw.D, E str. 176; zad.4, 8 str.177

3. Samodzielna praca w zeszycie ćwiczeń str. 72

4. W celu utrwalenia materiału z tej lekcji proponuję obejrzeć 

film:https://pistacja.tv/film/mat00123-odejmowanie-liczb-mieszanych-o-

jednakowych-mianownikach-w-czesci-ulamkowej?playlist=89

https://pistacja.tv/film/mat00123-odejmowanie-liczb-mieszanych-o-jednakowych-mianownikach-w-czesci-ulamkowej?playlist=89
https://pistacja.tv/film/mat00123-odejmowanie-liczb-mieszanych-o-jednakowych-mianownikach-w-czesci-ulamkowej?playlist=89

