
 

 

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI 
 

 

UŁAMKI ZWYKŁE 



Spis treści 

1. Budowa ułamka 

2. Ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe 

3. Liczby mieszane 

4. Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej 

5. Rozszerzanie ułamków 

6. Skracanie ułamków 

7. Sprowadzanie ułamków do wspólnego 

mianownika 

8. Porównywanie ułamków 

 



  

 

 
  

  

 

 Licznik jest nad mianownikiem – tak samo jak w kolejności alfabetycznej 
litera ,,L” jest przed literą ,,M”  

  

 Kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia 

 
  



 Mianownik informuje nas na ile równych 

części podzielona została całość. 

 Licznik informuje ile z tych części nas 

interesuje (np. ile części zostało 

zamalowanych). 

 

 



Zadanie 1 



Zadanie 2 

 Podaj przykład ułamka, w którym licznik jest 

o 3 mniejszy od mianownika. 

 Podaj przykład ułamka o mianowniku dwa 

razy większym niż licznik. 

 Podaj przykład ułamka, w którym licznik jest 

większy niż mianownik. 



Ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe 

 Ułamek, w których licznik jest mniejszy od 

mianownika to ułamek właściwy. 

 Ułamki właściwe są liczbami mniejszymi od 1. 

 Ułamek, w którym licznik jest większy od 

mianownika lub równy mianownikowi to ułamek 

niewłaściwy.  

 Ułamki niewłaściwe są liczbami większymi lub 

równymi 1. 

 

  

 

 



Liczby mieszane 

Z ułamków niewłaściwych możemy wyłączać całości, 

zamieniając je na liczby mieszane. 

Sprawdzamy ile razy liczba 5 mieści się w liczbie 12, wykonując dzielenie 

z resztą: 12 : 5 = 2 reszty 2. 



Zadanie 3 

Zamień na liczby mieszane. 

 



Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy 

 Liczby mieszane możemy zamieniać na ułamki niewłaściwe – to 

przydaje się w różnych obliczeniach matematycznych. 

 

 



Zadanie 4  

Zapisz w postaci ułamka niewłaściwego. 

 



Ułamki i liczby mieszane na osi 

liczbowej 
  
Ułamki i liczby mieszane można zaznaczać na osi liczbowej. 

 



Zadanie 5 

 Jakimi ułamkami niewłaściwymi można zastąpić liczby 

mieszane zaznaczone na poniższych osiach? 

 



Zadanie 6 

 Odczytaj jakie liczby zaznaczono na osiach liczbowych. 

 



Rozszerzanie ułamków 

 Rozszerzanie ułamka polega na mnożeniu licznika i mianownika 

ułamka przez tą samą liczbę różną od zera. 

 Jeśli pomnożymy licznik i mianownik ułamka przez tę samą liczbę, 

to nie zmieni się jego wartość. 

 



Zadanie 6 

 Uzupełnij. 

 

 

 



Skracanie ułamków 
 Skracanie ułamków polega na dzieleniu licznika i mianownika przez 

tę samą liczbę różną od 0 (jest to działanie odwrotne do rozszerzania).  

W wyniku skracania doprowadzamy ułamek do prostszej postaci,     

a jego wartość się nie zmienia. 

  

 



Zadanie 7 

 Podane ułamki zapisz w postaci ułamka nieskracalnego. 

 

 



Sprowadzanie ułamków do 

wspólnego mianownika 
 Dwa ułamki o różnych mianownikach możemy tak rozszerzyć, aby 

miały jednakowy mianownik. Mówimy wówczas, że sprowadzamy 

je do wspólnego mianownika. 

 

Wspólnym mianownikiem dwóch ułamków zawsze może być iloczyn ich 

mianowników.  Często jednak można znaleźć wspólny mianownik 

mniejszy niż ten iloczyn.  



Zadanie 8 

 Sprowadź ułamki do wspólnego mianownika. 

 



Porównywanie ułamków. 
 Jeżeli dwa ułamki mają jednakowe mianowniki, 

to większy jest ten, który ma większy licznik. 

 Jeżeli dwa ułamki mają jednakowe liczniki,         

to większy jest ten, który ma mniejszy 

mianownik. 



Porównywanie liczb mieszanych 

   Aby określić, która z dwóch liczb mieszanych 

jest większa, najpierw porównujemy ich części 

całkowite. Jeżeli części całkowite są równe, to 

porównujemy części ułamkowe.  

 



 Może się okazać, że ułamki które chcemy 

porównać nie zawsze będą miały wspólny 

licznik lub mianownik. Wtedy będziemy 

musieli sprowadzić je do wspólnego 

mianownika. 

 



Ciekawostka I  

 Czasem, aby porównać ułamki o różnych licznikach         

i mianownikach wystarczy zauważyć, że jeden z nich jest 

mniejszy, a drugi większy od połowy. 

 



Ciekawostka II 



Zadanie 9 

Porównaj liczby. 
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