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Klasa  V 
 
 
 
Nie        wszystkie         wielkości        moŜna        wyrazić       liczbami       całkowitymi. 
  
 
 
Na  początku  uŜywano  liczb  naturalnych, 
                         ale  zaraz  potem  w  historii  pojawiły  się  ułamki   –  na  długo  przed    
                                                                                  liczbami  ujemnymi  i  przed  zerem. 
 
         
 
No  bo  jak  zjeść  na  raz  całego  arbuza? 
 
 

                                                 Trzeba go podzielić na części …   , 
 

                                                                 które moŜna wyrazić równieŜ w procentach! 
                                                       
 

 

 

opracowała: Teresa Świrska 



Cel projektu: 
 

� Rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć: ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego, procentu - 
            w kontekście róŜnych sytuacji wziętych z Ŝycia codziennego uczniów. 
 

� Rozwijanie umiejętności zamiany ułamków dziesiętnych, ułamków zwykłych na procenty i na 
odwrót. 

 

� Rozwijanie umiejętności rozumienia oraz obliczania procentów. 
 

� Wyrobienie u uczniów świadomości, Ŝe procent jest częścią całości, Ŝe jest ułamkiem.  
 

� Rozwijanie umiejętności: definiowania problemu, planowania pracy, wyraŜania własnych 
opinii i słuchania opinii innych, komunikowania się, dyskutowania, opracowania i prezentacji 
materiałów w formie pisemnej oraz multimedialnej, dokonywania samooceny i oceny swojej 
pracy. 

 

 

 

Termin realizacji projektu:   maj – czerwiec 2007 

 

 

Forma realizacji:    notatki - zapis rachunkowy, plakaty-diagramy, wykresy w postaci elektronicznej. 

 

 

Etap wstępny: 
 

- uczniowie klas V na lekcjach informatyki poznają moŜliwości programu Excel, w tym technikę 
  wykonywania wykresów; 
   
- podział uczniów na 3-osobowe grupy, przygotowanie i rozdanie instrukcji zawierającej 
  zadania do wykonania, ustalenie terminu konsultacji z nauczycielem matematyki, ustalenie 
  terminu prezentacji;  
  Zadania dla zespołu nr 7, 8 przygotowane zostały dla uczniów z trudnościami przy opanowywaniu 
  umiejętności matematycznych. 
 

- prezentowanie przez uczniów swoich pomysłów, dzielenie się uwagami, dokonywanie poprawek. 
  Nauczyciel krótko komentuje poszczególne zadania, wyjaśnia i wyraźnie określa kryteria, które 
  będą brane pod uwagę przy ocenie projektu.                            
 
 
 
 
Etap zasadniczy: 
 

- szczegółowa analiza zadań, szukanie oraz prezentowanie rozwiązań zarówno w formie zapisu 
  rachunkowego, graficznej, jak i elektronicznej; 
 

- monitoring realizacji projektu: 
  przepływ informacji od uczniów realizujących projekt edukacyjny do nauczyciela matematyki 
  odbywać się będzie w czasie konsultacji –  kaŜdy czwartek – godz. 1335 –  sala 16. 
 
 



Etap końcowy: 
 

- prezentacja projektu na dwóch lekcjach matematyki: wystąpienia przedstawicieli poszczególnych 
  zespołów wzbogacone przygotowanymi przez grupy środkami dydaktycznymi, np. plakaty,  
  diagramy, prezentacja wykresów w postaci elektronicznej. 
 
 
 
 
CZAS TRWANIA PROJEKTU :  
3 tygodnie. Po tygodniu nauczyciel matematyki oczekuje przedstawicieli grup na konsultacjach: 
czwartek - 7 lekcja - sala 16.  
 
 
 
 
 
KRYTERIA OCENY : 
 

Grupa ma maksymalnie 5 minut na prezentację. 
 

Ocenie będzie podlegać: 
1). praca w grupie 
 

2). treść prezentacji. 
 

3). sposób prezentacji, 
 

4). jakość wykonanych wykresów (czytelność). 
 
 
 
 
Oceny dokonują zarówno grupy, jak i nauczyciel: 
  
1. Grupa określa procentowo wkład pracy poszczególnych swoich członków. 
 

2. KaŜda z grup ma do przydzielenia pozostałym grupom od 0 do 10 punktów za kryterium 2), 3), 4).  
 

3. Nauczyciel przydziela grupom 0 – 20 punktów za kryterium 1), 2), 3), 4), biorąc pod uwagę 
    równieŜ przebieg pracy nad projektem. 
 

4. Grupa dzieli otrzymaną sumę punktów pomiędzy jej poszczególnych członków, według ich wkładu 
    procentowego. 
 

5. Na podstawie uzyskanej liczby punktów wystawiane są oceny kaŜdemu z uczestników projektu. 
 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
● Szczegółowe zadania dla zespołu i formy ich prezentacji: 
 

Nr 
zespołu 

Zadanie Forma prezentacji Czas 
prezentacji 

 
1 

W klasie jest  25 uczniów. 21 maja 2007 roku 
osiemnastu uczniów było obecnych, pięciu chorych, 
pozostali byli na zawodach sportowych.  
 

a). Jaką część uczniów tej klasy stanowią obecni?  

     Jaką część uczniów tej klasy stanowią chorzy? 

     Jaką część uczniów tej klasy stanowią  

     uczniowie będący na zawodach? 

Wyniki przedstaw w postaci ułamków zwykłych 
nieskracalnych oraz w postaci ułamków dziesiętnych. 
 

b). Jaki procent uczniów tej klasy stanowią obecni, 
     jaki chorzy oraz jaki będący na zawodach? 
 

c). Narysuj wykres kołowy, w którym przedstawisz 
     procentowy udział uczniów w frekwencji 21 maja. 
      
d). Wykonaj wykres w postaci elektronicznej, 
     np. przy uŜyciu programu EXCEL, opisujący 
     procentowy udział uczniów w frekwencji 21 maja. 
      

 

� plakat - diagram 
 

� wykres 
    w postaci 
    elektronicznej 
 

� prezentacja multi- 
     medialna  

5 minut 

 

● Skład zespołu: 

Imię i nazwisko Funkcja w zespole 

 Lider, wykonawca 

 wykonawca 

 wykonawca 
 

Lider:  - dba o to, by praca w grupie przebiegała we właściwej atmosferze i porządku; 
            - aktywizuje kolegów do działania; 
            - umoŜliwia przepływ informacji między grupą, a nauczycielem sprawującym nadzór nad 
              projektem. 
Wykonawca: realizuje określone, przydzielone do wykonania czynności.  
 
● Harmonogram działań: 
    Przydzielone zadanie dla grupy zapiszcie w formie harmonogramu działań, uwzględniając ich  
    kolejność i przewidywany termin realizacji. 
 

   Zespół  nr ….. 

Uwagi Kolejne 
działania 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin  
realizacji,  
dzień, m-c Jakie trudności się 

pojawiły? 
Jak sobie  

z nimi poradziliście? 

     



INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
● Szczegółowe zadania dla zespołu i formy ich prezentacji: 
 

Nr 
zespołu 

Zadanie Forma prezentacji Czas 
prezentacji 

 
2 

W pudełku Zosia ma 20 klocków: 6 czerwonych,          
6 zielonych, 8 niebieskich. 

a).  Jaką część wszystkich klocków stanowią klocki 
czerwone? 

      Jaką część wszystkich klocków stanowią klocki 
zielone? 

      Jaką część wszystkich klocków stanowią klocki 
niebieskie? 

      Wyniki przedstaw w postaci ułamków zwykłych 
nieskracalnych oraz w postaci ułamków dziesiętnych. 

b). Jaki procent wszystkich klocków stanowią klocki 
czerwone, jaki klocki zielone, a jaki niebieskie? 

c). Narysuj wykres kołowy, w którym przedstawisz 
procentowy udział klocków. 

d). Wykonaj wykres w postaci elektronicznej, np. przy 
uŜyciu programu EXCEL, opisujący procentowy udział 
klocków.  

� plakat - diagram 
 

� wykres 
    w postaci 
    elektronicznej 
 

� prezentacja multi- 
     medialna 

5 minut 

 

● Skład zespołu: 

Imię i nazwisko Funkcja w zespole 

 Lider, wykonawca 

 wykonawca 

 wykonawca 
 

Lider:  - dba o to, by praca w grupie przebiegała we właściwej atmosferze i porządku; 
            - aktywizuje kolegów do działania; 
            - umoŜliwia przepływ informacji między grupą, a nauczycielem sprawującym nadzór nad 
              projektem. 
Wykonawca: realizuje określone, przydzielone do wykonania czynności.  
● Harmonogram działań: 
    Przydzielone zadanie dla grupy zapiszcie w formie harmonogramu działań, uwzględniając ich  
    kolejność i przewidywany termin realizacji. 
 

   Zespół  nr ….. 

Uwagi Kolejne 
działania 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin  
realizacji,  
dzień, m-c Jakie trudności się 

pojawiły? 
Jak sobie  

z nimi poradziliście? 

     



INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
● Szczegółowe zadania dla zespołu i formy ich prezentacji: 
 

Nr 
zespołu 

Zadanie Forma prezentacji Czas 
prezentacji 

 
3 

W klasie, w której jest 30 uczniów, z pracy klasowej 
dotyczącej pól figur uczniowie otrzymali oceny: 

cel. bdb db dst dop. ndst 

3 6 12 9 0 0 

a). Jaką część uczniów tej klasy stanowią uczniowie, 
którzy otrzymali: ocenę celującą, ocenę bardzo dobrą,                           
ocenę dobrą, ocenę dostateczną, ocenę dopuszczającą,                           
oraz ocenę niedostateczną? 

     Wyniki przedstaw w postaci ułamków zwykłych 
nieskracalnych oraz w postaci ułamków dziesiętnych. 

b). Jaki procent uczniów tej klasy stanowią uczniowie, 
którzy otrzymali oceny celujące, bardzo dobre,       
dobre, dostateczne, dopuszczające, niedostateczne?     

c). Narysuj wykres kołowy, w którym przedstawisz 
procentowy udział ocen, które otrzymali uczniowie.   

d). Wykonaj wykres w postaci elektronicznej, np. przy 
uŜyciu programu EXCEL, opisujący procentowy udział 
ocen, które otrzymali uczniowie.        

� plakat-diagram 
 

� wykres 
    w postaci 
    elektronicznej 
 

� prezentacja multi- 
     medialna 

5 minut 

 

● Skład zespołu: 

Imię i nazwisko Funkcja w zespole 

 Lider, wykonawca 

 wykonawca 

 wykonawca 
 

Lider:  - dba o to, by praca w grupie przebiegała we właściwej atmosferze i porządku; 
            - aktywizuje kolegów do działania; 
            - umoŜliwia przepływ informacji między grupą, a nauczycielem sprawującym nadzór nad 
              projektem. 
Wykonawca: realizuje określone, przydzielone do wykonania czynności.  
● Harmonogram działań: 
    Przydzielone zadanie dla grupy zapiszcie w formie harmonogramu działań, uwzględniając ich  
    kolejność i przewidywany termin realizacji. 
 

   Zespół  nr ….. 

Uwagi Kolejne 
działania 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin  
realizacji,  
dzień, m-c Jakie trudności się 

pojawiły? 
Jak sobie  

z nimi poradziliście? 

     



INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
● Szczegółowe zadania dla zespołu i formy ich prezentacji: 
 

Nr 
zespołu 

Zadanie Forma prezentacji Czas 
prezentacji 

 
4 

Brąz jest stopem miedzi, cyny i cynku. Figurka z brązu 
waŜy 2 kg. Na wykonanie tej figurki wzięto 1,40 kg 
miedzi, 20 dag cyny i 40 dag cynku. 

a). Jaką część stopu stanowi miedź?  

     Jaką część stopu stanowi cyna? 

     Jaką część stopu stanowi cynk? 

     Wyniki przedstaw w postaci ułamków zwykłych 
nieskracalnych oraz w postaci ułamków dziesiętnych. 

b). Jaki procent stopu stanowi miedź, jaki cyna, a jaki 
cynk? 

c). Narysuj wykres kołowy, w którym przedstawisz 
procentowy udział miedzi, cyny oraz cynku w brązie. 

d). Wykonaj wykres w postaci elektronicznej, np. przy 
uŜyciu programu EXCEL, opisujący procentowy udział 
miedzi, cyny oraz cynku w brązie.       

� plakat - diagram 
 

� wykres 
    w postaci 
    elektronicznej 
 

� prezentacja multi- 
     medialna 

5 minut 

 

● Skład zespołu: 

Imię i nazwisko Funkcja w zespole 

 Lider, wykonawca 

 wykonawca 

 wykonawca 
 

Lider:  - dba o to, by praca w grupie przebiegała we właściwej atmosferze i porządku; 
            - aktywizuje kolegów do działania; 
            - umoŜliwia przepływ informacji między grupą, a nauczycielem sprawującym nadzór nad 
              projektem. 
Wykonawca: realizuje określone, przydzielone do wykonania czynności.  
● Harmonogram działań: 
    Przydzielone zadanie dla grupy zapiszcie w formie harmonogramu działań, uwzględniając ich  
    kolejność i przewidywany termin realizacji. 
 

   Zespół  nr ….. 

Uwagi Kolejne 
działania 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin  
realizacji,  
dzień, m-c Jakie trudności się 

pojawiły? 
Jak sobie  

z nimi poradziliście? 

     

 



INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
● Szczegółowe zadania dla zespołu i formy ich prezentacji: 
 

Nr 
zespołu 

Zadanie Forma prezentacji Czas 
prezentacji 

 
5 

W koszu wiklinowym znajdują się modele 
samochodów: 6 niebieskich, 2 zielone, 6 czerwonych,  
4 pomarańczowe i 2 Ŝółte. 
a). Jaką część wszystkich samochodów stanowią:  
     samochody niebieskie, samochody zielone,  
     samochody czerwone, samochody pomarańczowe, 
     samochody Ŝółte?  

     Wyniki przedstaw w postaci ułamków zwykłych 
nieskracalnych oraz w postaci ułamków dziesiętnych. 

b). Jaki procent wszystkich samochodów stanowią 
samochody niebieskie, samochody zielone,     
samochody czerwone, samochody pomarańczowe, 
samochody Ŝółte? 

c). Narysuj wykres kołowy, w którym przedstawisz 
procentowy udział poszczególnych kolorów       
samochodów w ogólnej ich liczbie. 

d). Wykonaj wykres w postaci elektronicznej, np. przy 
uŜyciu programu EXCEL, opisujący procentowy udział 
poszczególnych kolorów  samochodów w ogólnej ich 
liczbie.      

� plakat – diagram  
 

� wykres 
    w postaci 
    elektronicznej 
 

� prezentacja multi- 
     medialna 

5 minut 

 

● Skład zespołu: 

Imię i nazwisko Funkcja w zespole 

 Lider, wykonawca 

 wykonawca 

 wykonawca 
 

Lider:  - dba o to, by praca w grupie przebiegała we właściwej atmosferze i porządku; 
            - aktywizuje kolegów do działania; 
            - umoŜliwia przepływ informacji między grupą, a nauczycielem sprawującym nadzór nad 
              projektem. 
Wykonawca: realizuje określone, przydzielone do wykonania czynności.  
● Harmonogram działań: 
    Przydzielone zadanie dla grupy zapiszcie w formie harmonogramu działań, uwzględniając ich  
    kolejność i przewidywany termin realizacji. 
 

   Zespół  nr ….. 

Uwagi Kolejne 
działania 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin  
realizacji,  
dzień, m-c Jakie trudności się 

pojawiły? 
Jak sobie  

z nimi poradziliście? 

     



INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
● Szczegółowe zadania dla zespołu i formy ich prezentacji: 
 

Nr 
zespołu 

Zadanie Forma 
prezentacji 

Czas 
prezentacji 

 
6 

W pewnej firmie budowlanej zarobki pracowników 
kształtują się następująco: 

powyŜej  10 
tys. zł. 

od  8 tys. do 
10 tys. 

od  5 tys. do 
8 tys. 

poniŜej 5 tys. 
zł. 

10 
pracowników 

20 
pracowników 

30 
pracowników 

140 
pracowników 

 a). Jaką część wszystkich pracowników stanowią 
zarabiający powyŜej  10 tys. zł., zarabiający od  8 tys. do 10 
tys., zarabiający od  5 tys. do 8 tys., zarabiający poniŜej 5 
tys. zł.? 
     Wyniki przedstaw w postaci ułamków zwykłych 
nieskracalnych oraz w postaci ułamków dziesiętnych. 
b). Jaki procent wszystkich pracowników stanowią 
zarabiający powyŜej  10 tys. zł., zarabiający od  8 tys. do 10 
tys., zarabiający od  5 tys. do 8 tys., zarabiający poniŜej 5 
tys. zł.? 
c). Narysuj wykres kołowy, w którym przedstawisz 
procentowy udział zarabiających w firmie budowlanej. 

d). Wykonaj wykres w postaci elektronicznej, np. przy 
uŜyciu programu EXCEL, opisujący procentowy udział 
zarabiających w firmie budowlanej. 

� plakat - diagram 
 

� wykres 
    w postaci 
    elektronicznej 
 

� prezentacja 
    multimedialna 

5 minut 

 

● Skład zespołu: 

Imię i nazwisko Funkcja w zespole 

 Lider, wykonawca 

 wykonawca 

 wykonawca 
 

Lider:  - dba o to, by praca w grupie przebiegała we właściwej atmosferze i porządku; 
            - aktywizuje kolegów do działania; 
            - umoŜliwia przepływ informacji między grupą, a nauczycielem sprawującym nadzór nad 
              projektem. 
Wykonawca: realizuje określone, przydzielone do wykonania czynności.  
● Harmonogram działań: 
    Przydzielone zadanie dla grupy zapiszcie w formie harmonogramu działań, uwzględniając ich  
    kolejność i przewidywany termin realizacji. 
 

   Zespół  nr ….. 

Uwagi Kolejne 
działania 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin  
realizacji,  
dzień, m-c Jakie trudności się 

pojawiły? 
Jak sobie  

z nimi poradziliście? 

     



INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
● Szczegółowe zadania dla zespołu i formy ich prezentacji: 
 

Nr 
zespołu 

Zadanie Forma prezentacji Czas 
prezentacji 

 
7 

W klasie jest 10 chłopców i 15 dziewcząt. 

a). Jaką część uczniów tej klasy stanowią chłopcy? 

     Jaką część uczniów tej klasy stanowią dziewczęta? 

       Wyniki przedstaw w postaci ułamków zwykłych 
nieskracalnych oraz w postaci ułamków dziesiętnych. 
 

b). Jaki procent uczniów tej klasy stanowią chłopcy? 

     Jaki procent uczniów tej klasy stanowią dziewczęta? 

c). Narysuj wykres kołowy, w którym przedstawisz 
procentowy udział chłopców oraz dziewcząt.     

d). Wykonaj wykres w postaci elektronicznej, np. przy 
uŜyciu programu EXCEL, opisujący procentowy udział 
chłopców oraz dziewcząt. 

 

� plakat-diagram 
 

� wykres 
    w postaci 
    elektronicznej 
 

� prezentacja multi- 
     medialna 

5 minut 

 

● Skład zespołu: 

Imię i nazwisko Funkcja w zespole 

 Lider, wykonawca 

 wykonawca 

 wykonawca 
 

 
Lider:  - dba o to, by praca w grupie przebiegała we właściwej atmosferze i porządku; 
            - aktywizuje kolegów do działania; 
            - umoŜliwia przepływ informacji między grupą, a nauczycielem sprawującym nadzór nad 
              projektem. 
 
Wykonawca: realizuje określone, przydzielone do wykonania czynności.  
 
 
● Harmonogram działań: 
    Przydzielone zadanie dla grupy zapiszcie w formie harmonogramu działań, uwzględniając ich  
    kolejność i przewidywany termin realizacji. 
 

    
Zespół  nr ….. 

Uwagi Kolejne 
działania 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin  
realizacji,  
dzień, m-c Jakie trudności się 

pojawiły? 
Jak sobie  

z nimi poradziliście? 

     



INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
● Szczegółowe zadania dla zespołu i formy ich prezentacji: 
 

Nr 
zespołu 

Zadanie Forma prezentacji Czas 
prezentacji 

 
8 

W klasie, w której jest 32 uczniów, pewnego dnia 4 
uczniów było nieobecnych.  
a). Jaką część wszystkich uczniów stanowili uczniowie 
obecni? 
     Jaką część wszystkich uczniów stanowili uczniowie 
nieobecni? 
     Wyniki przedstaw w postaci ułamków zwykłych 
nieskracalnych oraz w postaci ułamków dziesiętnych. 
 

b). Jaki procent wszystkich uczniów stanowili 
uczniowie obecni, oraz uczniowie nieobecni? 

c). Narysuj wykres kołowy, w którym przedstawisz 
procentowy udział uczniów obecnych oraz      
nieobecnych.    

d). Wykonaj wykres w postaci elektronicznej, np. przy 
uŜyciu programu EXCEL, opisujący procentowy udział 
uczniów obecnych oraz nieobecnych.   

� plakat - diagram 
 

� wykres 
    w postaci 
    elektronicznej 
 

� prezentacja multi- 
     medialna 

5 minut 

 

● Skład zespołu: 

Imię i nazwisko Funkcja w zespole 

 Lider, wykonawca 

 wykonawca 

 wykonawca 
 

 
Lider:  - dba o to, by praca w grupie przebiegała we właściwej atmosferze i porządku; 
            - aktywizuje kolegów do działania; 
            - umoŜliwia przepływ informacji między grupą, a nauczycielem sprawującym nadzór nad 
              projektem. 
 
Wykonawca: realizuje określone, przydzielone do wykonania czynności.  
 
 
● Harmonogram działań: 
    Przydzielone zadanie dla grupy zapiszcie w formie harmonogramu działań, uwzględniając ich  
    kolejność i przewidywany termin realizacji. 
 

    
Zespół  nr ….. 

Uwagi Kolejne 
działania 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin  
realizacji,  
dzień, m-c Jakie trudności się 

pojawiły? 
Jak sobie  

z nimi poradziliście? 

     



KARTA   EWALUACJI   PROJEKTU 

„Ułamki – procenty” 
 
 

KaŜdy uczeń otrzymuje kartę ewaluacji, na której zaznacza znakiem  X miejsce, które jest 
odpowiedzią na zadane pytania: 
 
 

 Czy temat projektu jest 
atrakcyjny? 

Czy realizując projekt 
zdobyłeś nową wiedzę? 

Czy atmosfera 
podczas realizacji 
projektu była dobra? 

tak    
raczej tak    

nie    
   

 

 

 

                                                                                                                   dziękuję! 

                                                                                                                           nauczyciel  matematyki 
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                                                                                                            nauczyciel  matematyki  


