
Rozszerzanie i skracanie 
ułamków zwykłych
Klasa: czwarta
Przedmiot: matematyka

SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW Z PORTALU SQULA.PL:
- quiz „Skracanie i rozszerzanie ułamków zwyłych”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/

matematyka/ulamki-zwykle/3243-skracanie-i-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych (Squla.pl – Zaloguj się 
– Klasa 4 – Matematyka – Ułamki zwykłe – Skracanie i rozszerzanie ułamków zwyłych).

Cel ogólny lekcji
Poznanie sposobu rozszerzania i skracania ulamków zwykłych.

Cele operacyjne
Uczeń:

 potrafi rozszerzać ułamki zwykłe do podanego licznika lub mianownika, 
 wie, co to jest ułamek nieskracalny, 
 potrafi skracać ułamki zwykłe do postaci nieskracalnej, 
 rozumie, dlaczego różnie wyglądające ułamki przedstawiają tę samą liczbę, 
 rozumie, że każdy ułamek można rozszerzyć, ale nie każdy skrócić.

Metody
 pogadanka
 metoda aktywizująca
 praca w parach
 guiz

A + b =
29



Przebieg lekcji
Etap lekcji Opis działania

1.
Wprowadzenie

 y Nauczyciel przeprowadza z uczniami krótką pogadankę dotyczącą wcześniej poznanych 
wiadomości o ułamkach (z czego składa się ułamek, jaka jest jego interpretacja na 
rysunku).

 y Nauczyciel rysuje na tablicy dwie figury (np. dwa kwadraty). Jedną z figur dzieli na 
dwie równe części, natomiast drugą na cztery równe części. Zamalowuje w pierwyszym 
kwadracie jedną część, a w drugim dwie części.

 y Nauczyciel pyta uczniów, jakie części poszczególnych figur zamalowano.
 y Uczniowie wskazują, że w pierwszym przypadku jest to jedna druga, a w drugim 
przypadku dwie czwarte. Nauczyciel informuje uczniów, że obydwie odpowiedzi są 
poprawne i podkreśla fakt, że w obu przypadkach zamalowano taką samą część figury. 

 y Nauczyciel wyjaśnia, że dwa ułamki zapisane za pomocą innych liczników i mianowników 
mogą być równe co do wartości. Takie zapisywanie nazywamy skracaniem bądź 
rozszerzaniem ułamków zwykłych.

 y Klasa zapisuje temat. 

2.
Realizacja tematu
część 1

 y Nauczyciel pokazuje metodę rozszerzania ułamków do podanego licznika lub 
mianownika.

 y Zapisuje na tablicy dwa przykłady:

i rozwiązuje je wspólnie z klasą.
 y Korzystne dla uczniów jest – chociaż na pierwszej lekcji – rysowanie strzałek poglądowych 
i zapisywanie, przez ile rozszerzamy. Pozwala to uczniom na wzrokowe opanowanie 
podejmowanych czynności.

 y Po wykonaniu przykładów na tablicy nauczyciel prosi, aby uczniowie w parach wykonali 
zadanie 1. na karcie pracy. Po chwili następuje sprawdzenie zadania na forum klasy. 

 y Nauczyciel pokazuje metodę skracania ułamków do podanego licznika lub mianownika.
 y Zapisuje na tablicy dwa przykłady:

i rozwiązuje je wspólnie z klasą.
 y Korzystne dla uczniów jest – chociaż na pierwszej lekcji – rysowanie strzałek poglądowych 
i zapisywanie, przez ile skracamy. Pozwala to uczniom na wzrokowe opanowanie 
podejmowanych czynności.

 y Po wykonaniu przykładów na tablicy nauczyciel prosi, aby uczniowie w parach wykonali 
zadanie 2. na karcie pracy. Po chwili następuje sprawdzenie zadania na forum klasy.
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3.
Realizacja tematu
część 2

Nauczyciel przedstawia uczniom pojęcie ułamka nieskracalnego. Można pokazać to na 
dwóch kontrastowych przykładach:

WYNIK TEGO SKRACANIA NIE JEST UŁAMKIEM 
NIESKRACALNYM, PONIEWAŻ LICZNIK I MIANOWNIK 
MOŻNA JESZCZE PODZIELIĆ PRZEZ 2.

WYNIK TEGO SKRACANIA JEST UŁAMKIEM 
NIESKRACALNYM.

 y Nauczyciel podkreśla, że każdy ułamek da się rozszerzyć, ale nie każdy można skrócić.
 y Po wyjaśnieniu nowego pojęcia nauczyciel prosi uczniów o wykonanie zadania 3. na 
karcie pracy. Po chwili następuje sprawdzenie zadania na forum klasy.

 y Po wykonaniu zadania nauczyciel włącza i wyświetla na projektorze quiz z portalu  
Squla.pl, który ma na celu urozmaicenie metod lekcyjnych, utrwalenie zdobytych przed 
chwilą wiadomości oraz integrację grupy klasowej: https://naukaizabawa.squla.pl/
misje/matematyka/ulamki-zwykle/3243-skracanie-i-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych 
(Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 4 – Matematyka – Ułamki zwykłe – Skracanie i rozszerzanie 
ułamków zwyłych).

 y Chętne lub wskazane osoby odpowiadają na pytania.
 y Ważne, by po zaznaczeniu prawidłowych odpowiedzi nauczyciel przez chwilę wyświetlił 
(a nawet w razie potrzeby skomentował) pojawiające się na ekranie wskazówki do 
poszczególnych zadań. 

 y Po wykonaniu pierwszego poziomu quizu, można przejść do poziomu 2.

6.
Podsumowanie

Nauczyciel podsumowuje lekcję (przypomina, na czym polega rozszerzanie i skracanie 
ułamków zwykłych, przypomina, że każdy ułamek da się rozszerzyć, ale nie każdy można 
skrócić, powtarza pojęcie ułamka nieskracalnego).

Nauczyciel nagradza (ocenami/ plusami/ pochwałą słowną) najaktywniejszych uczniów.

Pozostałe minuty lekcji mogą być wykorzystane na wykonanie poziomu 3. rozpoczętego 
quizu (w zależności od dostępu do sprzętu komputerowego – indywidualnieulanie,  
w grupach lub zbiorowo w klasie).

Opracowanie: Martyna Sęk/ Slow Education
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Rozszerzanie i skracanie 
ułamków zwykłych
Klasa: czwarta
Przedmiot: matematyka

Zadanie 1. 
Rozszerz ułamki, wpisując odpowiednie liczby w okienka. Zapisz, przez ile rozszerzasz.

Rozszerzam przez ..............................................

Rozszerzam przez ..............................................

Zadanie 2. 
Skróć ułamki, wpisując odpowiednie liczby w okienka. Zapisz, przez ile skracasz.

Rozszerzam przez ..............................................

Rozszerzam przez ..............................................

Zadanie 3. 
Zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

KARTA PRACY UCZNIA
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