
Dzień dobry  
Lekcja 34z (136)          PONIEDZIAŁEK    11.05.2020r. 
Temat: Zapisujemy wyrażenia dwumianowane – cz1. 

 

1) Przepisz lekcję, datę i temat do zeszytu. 
2) Zobacz filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=kVvWpFMTxH0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NMB4738BeFU&list=PLef0yBMrEiIgVEp0fy-
zttHPFjW8rnrgC 
 

3) Przeczytaj: 
Poznaliśmy różne jednostki np. długości, monetarne, masy. 
 

Wiemy, że : 
1cm = 10 mm 
więc : 

1mm = 
1

10 
 cm  = 0,1 cm 

 

3mm = 
3

10 
 cm  = 0,3 cm 

 

5mm = 
5

10  
cm  = 0,5 cm 

 

8mm = 
8

10 
 cm  = 0,8 cm 

 

Wiemy, że : 
1zł = 100 gr 
więc : 

1gr = 
1

100 
 zł  = 0,01 zł 

 

3gr = 
3

100 
 zł  = 0,03 zł 

 

50gr = 
50

100 
 zł  = 0,50 zł 

 

85gr = 
85

100 
 zł = 0,85 zł 

Wiemy, że : 
1kg = 1000 g 
więc : 

1g = 
1

1000 
 𝑘𝑔  = 0,001 kg 

 

3g = 
3

1000 
 𝑘𝑔  = 0,003 kg 

 

150g = 
150

1000 
 kg  = 0,150 kg 

 

685g = 
685

1000 
 kg= 0,685 kg 

Zauważ, że gdy w 
mianowniku jest 10 to 
ma jedno zero i dlatego 
w ułamku dziesiętnym 
zajęte jest jedno 
miejsce po przecinku. 

Zauważ, że gdy w 
mianowniku jest 100 to 
ma dwa zera i dlatego 
w ułamku dziesiętnym 
zajęte są dwa miejsca 
po przecinku. 

Zauważ, że gdy w 
mianowniku jest 1000 to 
ma trzy  zera i dlatego w 
ułamku dziesiętnym zajęte 
są trzy miejsca po 
przecinku. 

  
4) Przepisz do zeszytu tylko przykłady z kolorowych ramek. 
5) Otwórz podręcznik na stronie 186 i przeczytaj informacje pod tematem. 
6) Zapisz w zeszycie na kolorowo: 

Wyrażenia dwumianowane to znaczy, ze zapisane jest za pomocą różnych jednostek. 
np. :  5cm 7mm,  10zł 15 gr,  2m 75cm,  1kg 2g 
 
Gdy zapiszemy te przykłady tylko za pomocą jednej jednostki to zamiana będzie wyglądała 
tak: 
5cm 7mm = 5,7cm 
10 zł 15 gr = 10,15 zł 
2m 75 cm = 2,75m 
1 kg 2 g = 1,002 kg. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kVvWpFMTxH0
https://www.youtube.com/watch?v=NMB4738BeFU&list=PLef0yBMrEiIgVEp0fy-zttHPFjW8rnrgC
https://www.youtube.com/watch?v=NMB4738BeFU&list=PLef0yBMrEiIgVEp0fy-zttHPFjW8rnrgC


7) Przypomnij sobie zadanie z podręcznika ze str. 181 
Ile złotych i ile groszy trzeba zapłacić za zdjęcie ze słoniem? 
Prawidłowa odpowiedź to: 1zł 80 gr. 
Gdyby to pytanie brzmiało: ile trzeba zapłacić za zdjęcie ze słoniem? -  wówczas można odpowiedzieć 
na dwa sposoby: 

I sposób : 1zł 80 gr 
II sposób: 1,80zł 

8) Wykonaj w pamięci ćwiczenie B ze strony 187. 

9) Przeczytaj  ze strony 187  i wykonaj w zeszycie Ćwiczenie C. 
10) Wykonaj w zeszycie zadanie 4 ze strony 188. 

 


