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Matematyka jest miarą wszystkiego. 
Arystoteles 

 

Drogi Uczniu! 

Dzisiaj kolejny zestaw zadań powtórzeniowych dotyczących liczb wymiernych. Pamiętaj, że czas 

na egzaminie jest ograniczony i żeby stał się Twoim sprzymierzeńcem wiele obliczeń musisz 

wykonywać sprawnie, szybko i przede wszystkim pewnie. Te wszystkie propozycje zadań do ćwiczeń 

mają pomóc osiągnąć Ci cel.  

 

19.05.2020 

 

TEMAT: Powtórki przed egzaminem (2) – Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie.  

 

W zeszycie przedmiotowym zapisz TEMAT LEKCJI oraz rozwiązania zadań wybranych przez siebie tak, 

aby stanowiły przekrój omawianego zagadnienia i różnorodność typów zadań. 

 

Tematy w podręczniku dla klasy VIII – str. 10-32 oraz zadania w zeszycie ćwiczeń, a także tematy 

z klas programowo niższych 

TEORIA 

Zapamiętaj! 

• Liczby niedodatnie to liczby, które są równe zeru lub od niego mniejsze. (czyli od zera do minus 

nieskończoności) 

Liczby nieujemne to liczby , które są równe zeru lub od niego większe. (czyli od zera do plus 

nieskończoności) 

Zero to liczba ani ujemna ani dodatnia. 

• Liczbami naturalnymi są liczby: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11… 

• Liczbami całkowitymi są liczby: ...–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3… 

• Liczby –1 i 1, 2 i –2, 3 i –3 to pary liczb przeciwnych. 

• Na osi liczbowej możemy zaznaczać liczby oraz zbiory liczb. Jeżeli chcemy wśród liczb podać te, 

które są np. większe od 4, to nie możemy wymienić ich wszystkich, bo jest ich nieskończenie 

wiele. Zbiór ten zaznaczamy na osi liczbowej. 

 

• Suma dwóch liczb dodatnich jest liczbą dodatnią, zaś suma dwóch liczb ujemnych jest liczbą 

ujemną. 

• Iloczyn dwóch liczb o różnych znakach jest liczbą ujemną, zaś iloczyn dwóch liczb o jednakowych 

znakach jest liczbą dodatnią. 

• Iloraz dwóch liczb o różnych znakach jest liczbą ujemną, zaś iloraz dwóch liczb o jednakowych 

znakach jest liczbą dodatnią. 

• Do zapisu liczb w systemie rzymskim używa się siedmiu cyfr: I, V, X, L, C, D, M. 

Poszczególne cyfry oznaczają: 

I – 1, V – 5, X – 10, L – 50, C – 100, D – 500, M – 1000. 

• Skracaniem ułamka nazywamy czynność polegającą na podzieleniu jego licznika i mianownika 

przez tę samą liczbę różną od 0. 

• Rozszerzanie ułamka to czynność polegająca na pomnożeniu licznika i mianownika przez tę samą 

liczbę różną od 0. 

• Iloczyn ułamków jest ułamkiem, którego licznik jest iloczynem liczników, a mianownik 

iloczynem mianowników. 
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• Aby podzielić ułamek przez ułamek, mnożymy pierwszy ułamek przez odwrotność drugiego. 

• Każdą liczbę, którą da się przedstawić w postaci ułamka zwykłego, o liczniku będącym dowolną 

liczbą całkowitą i mianowniku będącym liczbą całkowitą różną od 0, nazywamy liczbą wymierną. 

Liczby te mają rozwinięcie dziesiętne skończone lub nieskończone okresowe. Każdą z nich można 

przedstawić w postaci ułamka zwykłego na nieskończenie wiele sposobów. 

• Przy obliczeniach na liczbach dodatnich i ujemnych musimy pamiętać o obowiązującej kolejności 

wykonywania działań. Najpierw wykonujemy działania w nawiasach, następnie mnożymy  

i dzielimy, a na końcu dodajemy i odejmujemy. Należy również pamiętać o opuszczaniu 

niepotrzebnych nawiasów. 

 

Wideolekcje: 

1. Liczby całkowite – liczby dodatnie i liczby ujemne 

https://www.youtube.com/watch?v=dCDu7SpSs4M 

2. Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych 

https://www.youtube.com/watch?v=o_pf2b-mvAE 

3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

https://www.youtube.com/watch?v=NmtmUWmlh8g 

 

 

Rozwiązania zadań jednego z zaproponowanych zestawów proszę odsyłać na adres e-mail: 

becherk69@gmail.com . 

 

WYKORZYSTANE ZASOBY 

✓ http://www.zaliczaj.pl/  

✓ http://matematyka-matura-pomoc.blogspot.com/  

✓ https://www.youtube.com/  

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Zeszyt ćwiczeń Matematyka z plusem 8, GWO 

 

 

Życzę siły, wytrwałości i trafnych odpowiedzi. 

Powodzenia! Do spotkania na konsultacjach! 
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