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Ramki 1 do 153

Program F. 1

Arytmetyka
Po ukończeniu tego programu będziesz potrafił:
wykonywać zgodnie z regułami działania arytmetyczne na liczbach całkowitych,
sprawdzać wyniki obliczeń, korzystając z zaokrągleń,
dokonywać rozkładu liczby naturalnej na czynniki pierwsze,
znaleźć największy wspólny dzielnik (NWD) i najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW)  
dwóch liczb naturalnych,
wykonywać działania na ułamkach, stosunkach i procentach,
wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych,
wykonywać działania na potęgach,
zapisywać liczby w postaci wykładniczej oraz inżynierskiej i wykonywać obliczenia do wyma-
ganego poziomu dokładności,
rozumieć strukturę różnych systemów liczbowych i przekształcać liczby z jednego systemu na 
inny.

Jeśli czujesz się już pewnie w którymkolwiek z tych tematów, spróbuj rozwiązać quiz na następnej 
stronie. Rozwiązania możesz sprawdzić na końcu książki. 

Czego się nauczę z tego programu?



z

z

Ramki
Pomiędzy każdą z poniższych par liczb umieść odpowiedni znak 
< lub >:

Oblicz wartość każdego z następujących wyrażeń:

Zaokrąglij każdą z poniższych liczb do najbliższych 10, 100 i 1000:

Zapisz każdą z poniższych liczb jako iloczyn czynników pierwszych:

Znajdź NWD i NWW następujących par liczb:

Uprość każdy z następujących ułamków do ułamków nieskracalnych:

Oblicz wartość:

W obu przypadkach poniżej podano proporcje mieszanin. Znajdź dla 
każdej z nich stosunki:

             składnika A,          składnika B oraz         składnika C. 

             składnika P,     składnika Q ,     składnika R oraz resztę S.  

Uzupełnij:

Zaokrąglij każdy z poniższych ułamków dziesiętnych do trzech cyfr  
znaczących, a następnie do dwóch miejsc po przecinku:

Przekształć każdy z poniższych ułamków zwykłych na postać dziesiętną 
z dokładnością do trzech miejsc po przecinku:

Przekształć każdą z poniższych liczb na ułamek zwykły w postaci 
nieskracalnej:

Zapisz każdą z następujących liczb w postaci skróconej:

Zapisz każde z poniższych wyrażeń jako liczbę podniesioną do pewnej potęgi:

Pytania oznaczone tą ikoną można znaleźć 
na stronie www.macmillanihe.com/stroud 
[tylko w j. angielskim – przyp. tłumacza]. 
Możesz wejść na tę stronę i krok po kroku 
prześledzić obliczenia oraz skorzystać ze 
wskazówek.

4 5

Quiz F.1



z

z

Ramki
Oblicz wartość każdej z poniższych liczb z dokładnością do trzech miejsc 
po przecinku:

Zapisz każdą z następujących liczb jako pojedynczą liczbę dziesiętną:

Zapisz każdą z poniższych liczb w postaci wykładniczej:

Zapisz każdą z poniższych liczb w postaci inżynierskiej:

Każdą z poniższych liczb otrzymano w wyniku pomiarów. Wykonaj  
obliczenia zachowując odpowiednią dokładność:

Przekształć następujące liczby na postać dziesiętną:

Przekształć  na postać ósemkową, dwójkową, dwunastkową  
i szesnastkową.

4 5
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Typy liczb

Liczby naturalne

Pierwszymi liczbami, jakie spotykamy w swoim życiu, są liczby całkowite dodatnie. 
Wraz z zerem nazywamy je liczbami naturalnymi i zapisujemy za pomocą cyfr.

Cyfry i pozycyjność

Liczby naturalne zapisuje się cyframi 0, 1, …, 9 w systemie, w którym pozycja danej 
cyfry określa jej wartość. Na przykład

246 oznacza dwie setki, cztery dziesiątki, oraz sześć jedności, tzn. 200 + 40 + 6.
W tym przypadku mówimy, że cyfry 2, 4 oraz 6 stoją odpowiednio na miejscu setek, 
dziesiątek i jedności. Jest to zasada pozycyjności.

Punkty na osi i porządek

Liczby naturalne możemy przedstawić za pomocą punktów znajdujących się na linii 
prostej w równych odstępach od siebie, z pierwszą liczbą naturalną określoną jako 0.

Liczby naturalne są uporządkowane; zbiór przebiega od wartości małych do dużych. 
Przemieszczając się po prostej od lewej do prawej, widzimy, że liczby rosną tak, jak 
wskazuje na to strzałka. Liczby po lewej stronie danej liczby są od niej mniejsze (<), 
a liczby po prawej są od niej większe (>). Na przykład 8 > 5, ponieważ 8 odpowiada 
punktowi na prostej, który znajduje się na prawo od 5. Podobnie 3 < 6, ponieważ 3 leży 
na lewo od 6.

Przejdź teraz do kolejnej ramki.

Liczby całkowite

Na prostej, przedstawiającej liczby naturalne, możemy po lewej stronie zera także dodać 
równo oddalone od siebie punkty.

Punkty te odpowiadają liczbom ujemnym, które zapisujemy za pomocą liczb natu-
ralnych poprzedzonych znakiem minus, na przykład –4. Liczby dodatnie, ujemne 
oraz zero nazywamy liczbami całkowitymi. Nadal zastosowanie ma pojęcie porządku.  
Na przykład –5 < 3 oraz –2 > –4, ponieważ punkt odpowiadający –5 znajduje się  
na lewo od punktu odpowiadającego 3. Podobnie –2 jest na prawo od –4. 
Liczby –10, 4, 0, –13 należą do liczb  

Odpowiedź możesz sprawdzić w kolejnej ramce.
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Są to liczby całkowite. Liczby naturalne to liczby dodatnie i zero. Teraz spróbuj rozwią-
zać  zadanie.
Pomiędzy każdą z następujących par liczb umieść odpowiedni znak < lub >:

Uzupełnij i sprawdź swoje wyniki w kolejnej ramce.

, ponieważ –3 znajduje się na prostej na prawo od –6.
, ponieważ 2 znajduje się na prostej na prawo od –4.

, ponieważ –7 znajduje się na prostej na lewo od 12.

Przejdź teraz do kolejnej ramki.

Nawiasy

Liczbę ujemną należy ująć w nawiasach, by oddzielić znak minus przynależący  
do liczby od operatorów działań arytmetycznych. Na przykład 5 – – 3 należy zapisać jako  
5 – (–3), a 7 ∙ –2 należy zapisać jako 7 ∙ (–2). Nigdy nie zapisuj dwóch symboli działań 
arytmetycznych obok siebie bez zastosowania nawiasu.

Dodawanie i odejmowanie

Dodawanie dwóch liczb daje ich sumę, a odejmowanie dwóch liczb daje ich różnicę.  
Na przykład 6 + 2 = 8. Dodając, przenosimy się na prawo od pierwszej z liczb, a odejmu-
jąc, poruszamy się na lewo od pierwszej liczby. Stąd 6 – 2 = 4, a 4 – 6 = –2.

Dodawanie liczby ujemnej to to samo, co odejmowanie liczby do niej przeciwnej. Na 
przykład 7 + (–2) = 7 – 2 = 5. Odejmowanie liczby ujemnej to to samo, co dodawanie jej 
liczby przeciwnej. Na przykład 7 – (–2) = 7 + 2 = 9. 
Podaj wyniki następujących działań:

Po skończeniu sprawdź swoje wyniki w kolejnej ramce.
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Przejdź do ramki nr 7.

Mnożenie i dzielenie

Wynik mnożenia dwóch liczb to iloczyn, a wynik dzielenia dwóch liczb to iloraz. Mno-
żenie i dzielenie dwóch liczb dodatnich lub dwóch liczb ujemnych daje liczbę dodatnią. 
Na przykład:
             oraz           ,
           oraz       .

Mnożenie lub dzielenie jednej liczby dodatniej i jednej ujemnej daje liczbę ujemną.  
Na przykład:
           oraz               .
Podaj wyniki następujących działań:

Po skończeniu sprawdź swoje wyniki w kolejnej ramce.

Przejdź do ramki nr 9.

Nawiasy i kolejność wykonywania działań

Reguły dotyczące nawiasów i kolejności wykonywania działań pozwalają uniknąć  
niejasności w obliczeniach. Na przykład 14 – 3 ∙ 4 mogłoby oznaczać
              lub
w zależności od tego, które z działań wykonamy najpierw.
Aby usunąć tę dwuznaczność, korzystamy z reguł kolejności wykonywania działań.
W dowolnych obliczeniach, obejmujących wszystkie cztery działania arytmetyczne,  
postępujemy następująco:

Od lewej wykonujemy mnożenie i dzielenie w takiej kolejności, w jakiej je napo-
tkaliśmy. 

W ten sposób zostaną nam tylko obliczenia z dodawaniem i odejmowaniem.
Od lewej wykonujemy dodawanie i odejmowanie w takiej kolejności, w jakiej je 
napotkaliśmy.
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Na przykład jeśli chcemy obliczyć wartość wyrażenia
                ,
po zastosowaniu pierwszego kroku od lewej do prawej otrzymujemy
                .
W drugim kroku od lewej do prawej otrzymujemy
  .
Na samym końcu daje nam to
             .
Jeśli obliczenia zawierają nawiasy, to najpierw wykonujemy działania w nawiasach, za-
tem:

Oznacza to, że:

    ,
ponieważ czytając od lewej, mnożymy przed odejmowaniem. Aby osiągnąć inny wynik, 
konieczne jest użycie nawiasów:

         ,
ponieważ zasady kolejności wykonywania działań mówią o tym, że najpierw wykonu-
jemy działania w nawiasie.
Zatem

Wynik znajduje się w kolejnej ramce.

Ponieważ:

Najpierw obliczamy wartość wyraże-
nia w nawiasach.
Po dzieleniu.
Po mnożeniu.
W końcu odejmujemy.

Zauważ, że przy używaniu nawiasów można pominąć znak mnożenia, a znak dzielenia 
zastąpić kreską ułamkową, więc

            przyjmuje postać ,

a
  przyjmuje postać  lub .
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Podczas obliczania wartości wyrażenia zawierającego zagnieżdżone nawiasy 1) najpierw 
obliczamy wartość wyrażenia w najbardziej wewnętrznym nawiasie. Na przykład:

Obliczamy wartość wyrażenia w najbardziej we-
wnętrznym nawiasie  (...).
Mnożymy przed odejmowaniem w nawiasie [...].
Odejmowanie kończy obliczanie wartości wyraże-
nia w nawiasie [...].
Mnożenie kończy obliczenia.

Zatem

Oblicz, a następnie sprawdź swój wynik w kolejnej ramce.

Ponieważ:

Przejdź teraz do ramki nr 12.

Podstawowe prawa arytmetyki

Wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, było oparte na założeniu, że znasz zasady rządzące 
działaniami arytmetycznymi i nie wątpimy w to, że tak właśnie jest. Jednakże jest róż-
nica między znajomością danej reguły a dogłębną świadomością tego, jak ona działa. 
Podstawowe cztery działania arytmetyczne to:

dodawanie i odejmowanie,
mnożenie i dzielenie.

Każdą taką parę działań możemy traktować jako parę działań odwrotnych, w każdej 
parze jedno działanie jest działaniem odwrotnym do drugiego.

Przemienność

Dwie liczby całkowite można dodać lub pomnożyć w dowolnej kolejności bez wpływu 
na wynik. Na przykład:
           oraz        .
Możemy powiedzieć, że dodawanie i mnożenie są działaniami przemiennymi.

Kolejność, w jakiej odejmuje się lub dzieli dwie liczby całkowite, ma wpływ na wynik. 
Na przykład:
               , ponieważ  i .
Zauważ, że  oznacza nie jest równy. Także
               .
Możemy powiedzieć, że odejmowanie i dzielenie nie są działaniami przemiennymi.

1) Przypis wydawcy: Na tej i kolejnych stronach książki używamy terminu „nawiasy zagnieżdżone” (org. nested  
brackets). Termin ten stosujemy do wyrażeń zawierających nawiasy, wewnątrz których znajdują się inne na-
wiasy. 
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Łączność

Sposób, w jaki połączymy trzy lub więcej liczb całkowitych przy dodawaniu lub mnoże-
niu, nie gra roli. Na przykład:

oraz
          .
Możemy powiedzieć, że dodawanie i mnożenie są działaniami łącznymi.

Sposób, w jaki połączymy trzy lub więcej liczb całkowitych przy odejmowaniu lub dzie-
leniu, ma wpływ na wynik. Na przykład:
        , ponieważ
            oraz          .
Ponadto:
            , ponieważ
             oraz     .
Możemy powiedzieć, że odejmowanie i dzielenie nie są działaniami łącznymi.

Rozdzielność

Rozważmy następujące przykłady:
      
oraz
      .
Możemy z tego wywnioskować, że
                 .
Możemy stwierdzić, że mnożenie jest rozdzielne lewostronnie względem dodawania. 
Mnożenie jest także rozdzielne prawostronnie względem dodawania. Na przykład:
            .
To samo można powiedzieć o mnożeniu i odejmowaniu: mnożenie jest rozdzielne za-
równo lewostronnie, jak i prawostronnie względem odejmowania. Na przykład:
               oraz               .
Dzielenie jest rozdzielne tylko prawostronnie względem dodawania i odejmowania. 
Na przykład:
             , ponieważ
               oraz          .

Jednakże              , ponieważ
              oraz           .
Ponadto:
             , ponieważ
             oraz                 ,

lecz                  , ponieważ
            oraz        .
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Szacowanie

Działania arytmetyczne łatwo wykonać na kalkulatorze. Jednak naciśnięcie złego kla-
wisza spowoduje wygenerowanie złego wyniku. Każde obliczenie wykonane z użyciem 
kalkulatora powinno być przynajmniej sprawdzone pod kątem racjonalności końcowe-
go wyniku i możemy to zrobić, szacując wynik. W tym celu korzystamy z zaokrągleń. 
Na przykład mamy zsumować na kalkulatorze 39 + 53, lecz przypadkowo wciskamy  
39 + 23, co daje nam 62. Jeśli zaokrąglimy 39 w górę do 40, a 53 zaokrąglimy w dół do 
50, to rozsądność obliczeń kalkulatora można łatwo sprawdzić, dodając 40 i 50, co daje 
nam 90. Wskazuje nam to, że odpowiedź 62 jest niepoprawna i powinniśmy powtórzyć 
obliczenia. Prawidłowa odpowiedź to 92 i widzimy, że jest ona bliska naszego oszacowa-
nia 90.

Zaokrąglanie

Liczbę całkowitą można zaokrąglić do najbliższych 10 w następujący sposób:
Jeśli liczba znajduje się mniej niż w połowie drogi do kolejnej wielokrotności liczby 
10, to liczbę taką zaokrąglamy w dół do poprzedniej wielokrotności 10. Na przykład 
53 zaokrąglamy w dół do 50. 
Jeśli liczba znajduje się dalej niż w połowie drogi do kolejnej wielokrotności liczby 10, 
to liczbę taką zaokrąglamy w górę do kolejnej wielokrotności liczby 10. Na przykład 
39 zaokrąglamy w górę do 40. 
Jeśli liczba znajduje się dokładnie w połowie drogi do następnej wielokrotności liczby 
10, to liczbę zaokrąglamy w górę. Na przykład 35 zaokrąglamy w górę do 40. 

Ta sama zasada obowiązuje przy zaokrąglaniu do najbliższego 100, 1000, 10 000 lub 
więcej. Na przykład 349 zaokrąglamy w górę do 350 do najbliższych 10, lecz zaokrągla-
my w dół do 300 do najbliższych 100, a 2501 zaokrąglamy w górę do 3000 do najbliż-
szych 1000. 
Spróbuj zaokrąglić każdą z poniższych liczb odpowiednio do najbliższych 10, 100 i 1000:

Skończ wszystkie trzy podpunkty, a następnie sprawdź swoje wyniki w kolejnej ramce.

Ponieważ:

1846 jest bliższe 1850 niż 1840, bliższe 1800 niż 1900 i bliższe 2000 niż 1000.

–638 jest bliższe –640 niż –630, bliższe –600 niż –700 i bliższe –1000 niż 0. Znak 
minus nie wprowadza żadnych komplikacji.

445 zaokrągla się do 450, ponieważ jest dokładnie w połowie drogi do najbliższej 
wielokrotności 10, 445 jest bliżej 400 niż 500 i bliżej 0 niż 1000.

Co powiesz teraz na oszacowanie każdego z wyników następujących działań, zaokrą-
glając do najbliższej 10:

Sprawdź swój wynik w ramce nr 15.
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Ponieważ:
    zaokrągla się do .
    zaokrągla się do .

W tym miejscu przerwijmy na chwilę i podsumujmy najważniejsze wiadomości.

Podsumowanie

Liczby w nawiasach kwadratowych wskazują ramki ze szczegółowymi informacjami.

Liczby całkowite składają się z liczb dodatnich, ujemnych i zera. Liczby całkowite 
można przedstawić jako punkty na prostej położone w równej odległości od siebie. 
[1]
Liczby całkowite są uporządkowane od dużych liczb ujemnych do małych liczb 
ujemnych przez zero do małych liczb dodatnich i w końcu do dużych liczb dodat-
nich. Zapisuje się je, używając dziesięciu cyfr od 0 do 9 zgodnie z zasadą pozycyjno-
ści – miejsce cyfry określa wartość, którą ona reprezentuje. [2]
Mnożenie i dzielenie dwóch liczb dodatnich lub dwóch liczb ujemnych daje licz-
bę dodatnią. Mnożenie lub dzielenie liczby dodatniej i liczby ujemnej daje liczbę 
ujemną. [7]
Cztery działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie 
podlegają konkretnym prawom kolejności wykonywania działań.
(a) Działając od lewej do prawej, wykonujemy dzielenie i mnożenie w kolejności,  
w jakiej je napotkamy. W ten sposób uzyskamy wyrażenie jedynie z dodawaniem  
i odejmowaniem. 
(b) Działając od lewej do prawej, wykonujemy dodawanie i odejmowanie w kolejno-
ści, w jakiej je napotkamy. 
Nawiasów używa się do grupowania liczb i działań. W dowolnym wyrażeniu aryt-
metycznym najpierw wylicza się wartość wyrażenia w nawiasie. [9]
Dwa podstawowe prawa arytmetyki dotyczą przemienności i łączności dodawania 
i mnożenia. [12]
Liczby całkowite można zaokrąglać do najbliższych 10, 100 itp. i użyć zaokrąglo-
nych wartości jako oszacowań dla wyników obliczeń [13].

Ćwiczenia na powtórzenie

Umieść odpowiednie symbole < lub > pomiędzy każdą z następujących par liczb:
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Oblicz wartość każdego z następujących wyrażeń:

Wykaż, że:

Zaokrąglij każdą z liczb do najbliższej 10, 100 i 1000:

  , ponieważ –1 znajduje się na prostej na prawo od –6.
  , ponieważ 5 znajduje się na prostej na prawo od –29.
  , ponieważ –14 znajduje się na prostej na lewo od 7.

Podziel i pomnóż przed dodawaniem i odejmowaniem.

Najpierw obliczamy wartość wyrażeń w nawiasach.

Lewa strona (L)
Prawa strona (P)
Lewa strona (L)
Prawa strona (P)
Lewa strona (L)
Prawa strona (P)
Lewa strona (L)
Prawa strona (P)

Przejdź teraz do ramki nr 19.
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Czynniki, dzielniki i liczby pierwsze

Czynniki i dzielniki

Dowolną parę liczb, z których składa się iloczyn, nazywamy czynnikami. Na przykład  
3 i 6 są czynnikami iloczynu 3 ∙ 6 = 18. Jednocześnie 3 i 6 są liczbami całkowitymi  
i dzielą 18 bez reszty. Takie liczby nazywamy dzielnikami 18. Nie są to jedyne dzielniki 
18. Kompletny zbiór dzielników 18 to 1, 2, 3, 6, 9, 18, ponieważ:

Zatem dzielnikami liczb:

          są
Wyniki znajdziesz w kolejnej ramce.

Ponieważ:

Przejdź do kolejnej ramki.

Liczby pierwsze

Jeśli liczba naturalna ma za dzielniki jedynie samą siebie i 1, to liczbę taką nazywamy 
liczbą pierwszą. Pierwsze sześć liczb pierwszych to 2, 3, 5, 7, 11 i 13. Liczba 1 nie jest 
liczbą pierwszą z powodów podanych poniżej.

Rozkład na czynniki pierwsze

Każdą liczbę naturalną, z wyjątkiem zera, można zapisać jako iloczyn wyłącznie czynni-
ków liczb pierwszych. Na przykład liczba 126 ma dzielniki 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63 
i 126, z których to 2, 3 oraz 7 są liczbami pierwszymi, a 126 można zapisać jako 
            .
Aby uzyskać rozkład na czynniki pierwsze, liczbę dzieli się przez stopniowo rosnące liczby 
pierwsze, zatem:

Zatem                .

Zauważ, że w rozkładzie dany czynnik pierwszy może wystąpić więcej niż raz.
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NWD:

NWD

NWW:

NWW

Podstawowe twierdzenie arytmetyki

Podstawowe twierdzenie arytmetyki mówi o tym, że rozkład na czynniki pierwsze 
liczby naturalnej jest jednoznaczny. Na przykład możemy zapisać rozkład na czynniki 
pierwsze liczby 126 inaczej, ustawiając czynniki w innej kolejności, lecz zawsze będzie 
on zawierał jedną dwójkę, dwie trójki i jedną siódemkę. Tłumaczy to, dlaczego 1 nie jest 
liczbą pierwszą, bo gdyby była, to moglibyśmy zapisać:

i rozkład na czynniki pierwsze nie byłby już jednoznaczny. 
Rozłóż teraz na czynniki pierwsze następujące liczby:

Wykonaj oba podpunkty, a następnie sprawdź swoje obliczenia w ramce nr 22.

Ponieważ:

               Zatem   .

Jedynym czynnikiem pierwszym liczby 512 jest 2 i pojawia się on dziewięć razy. 
Rozkład na czynniki pierwsze przedstawia się następująco:

Przejdź do ramki nr 23.

Największy wspólny dzielnik (NWD)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych to największy dzielnik wspól-
ny dla obu z nich. Na przykład 144 i 66 mają następujące rozkłady na czynniki pierwsze:

Wspólne dla tych rozkładów są tylko 2 i 3, zatem największy wspólny dzielnik dla tych 
liczb (NWD) to 2 ∙ 3 = 6.

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

Najmniejsza liczba naturalna, dla której obie liczby z danej pary są dzielnikami, nazy-
wa się najmniejszą wspólną wielokrotnością (NWW). Również obliczamy ją, korzystając  
z rozkładu na czynniki pierwsze dwóch podanych liczb. Na przykład:

NNW
NWD i NWW liczb 84 i 512 to 
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NWD:

NWD

NWW:

NWW

Ponieważ
84 i 512 mają następujące rozkłady na czynniki pierwsze:

                
 

W tym miejscu zrobimy przerwę na podsumowanie najważniejszych wiadomości  
na temat czynników, dzielników i liczb pierwszych.

Podsumowanie

Liczbę naturalną, która dzieli bez reszty liczbę naturalną, nazywamy jej dzielnikiem. [19]
Jeśli liczba naturalna ma za dzielnik tylko samą siebie i jedynkę, to liczbę taką nazy-
wamy liczbą pierwszą. [21]
Każdą liczbę naturalną można zapisać jako iloczyn jej czynników pierwszych, z któ-
rych niektóre mogą się powtarzać. [21]
Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych, to największy dziel-
nik, który jest wspólny dla obu tych liczb. [23]
Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych, to naj-
mniejsza liczba naturalna, którą dzielą obie te liczby. [23]

Ćwiczenia na powtórzenie

Zapisz każdą z następujących liczb w postaci iloczynu czynników pierwszych:

Znajdź NWD i NWW dla następujących par liczb:
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2) Przypis wydawcy: Ułamek niewłaściwy to także ułamek, w którym licznik jest równy mianownikowi, np. . 
3) Przypis wydawcy: Każdą liczbę mieszaną można przedstawić w postaci ułamka niewłaściwego.

Rozkłady na czynniki pierwsze liczb 63 i 42 przedstawiają się następująco:
 

NWD = 
  NWW 

Rozkłady na czynniki pierwsze liczb 34 i 92 przedstawiają się następująco:

NWD = 
  NWW 

Przejdź teraz do kolejnego tematu.

Ułamki, stosunki i procenty

Dzielenie liczb całkowitych

Ułamek jest liczbą przedstawioną za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika, który 
jest dzielony i mianownika (lub dzielnika). Na przykład  jest ułamkiem z licznikiem 3  
i mianownikiem 5. Ułamki zapisywane są jako liczba całkowita dzielona przez liczbę 
całkowitą różną od zera i zwane są liczbami wymiernymi. Ułamki mogą być właściwe, 
niewłaściwe lub zapisywane w postaci liczby mieszanej.

W ułamku właściwym licznik jest mniejszy niż mianownik, na przykład .
W ułamku niewłaściwym licznik jest większy niż mianownik, na przykład 

2)

.
Liczba mieszana składa się z całości i części ułamkowej, na przykład 6 3).

Zatem  jest ułamkiem 

Odpowiedź znajdziesz w kolejnej ramce.
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Ułamki mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.

Przejdź teraz do kolejnej ramki.

Mnożenie ułamków

Ułamki mnoży się, mnożąc niezależnie ich liczniki i ich mianowniki. 
Na przykład:

Spróbuj pomnożyć samodzielnie:

Ponieważ:

Poprawnie? Przejdź do kolejnej ramki.

Z

Litera „z” wstawiona między ułamkami oznacza mnożenie. Na przykład
połowa z połowy ciastka jest jedną czwartą ciastka. To znaczy:

 z

Stąd na przykład:

         z

Zatem      z

Ponieważ:

          z

Przejdź do kolejnej ramki.
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Równość ułamków

Pomnożenie licznika i mianownika przez tę samą liczbę daje taki sam wynik, jak po-
mnożenie ułamka przez jeden:

Stąd , więc ułamki  i  odpowiadają tej samej liczbie i dlatego mówimy, że 

 i  są równymi ułamkami.

Drugi ułamek, równy co do wartości pierwszemu, można uzyskać, mnożąc licznik  
i mianownik pierwszego ułamka przez tę samą liczbę. 

Zatem jeśli pomnożymy licznik i mianownik ułamka  przez 4, otrzymamy równy mu 
ułamek w postaci 

Sprawdź swój wynik w kolejnej ramce.

Ponieważ:

Możemy odwrócić ten proces i znaleźć najmniejszy możliwy licznik, skracając wspólne 
czynniki. W ten sposób możemy doprowadzić ułamek do najprostszej (nieskracalnej) 
postaci. Na przykład

 można skrócić do najprostszej postaci w następujący sposób:

           ,

skracając 4 w liczniku i w mianowniku.

Ułamek  również można skrócić:

Ponieważ  nie da się już skrócić, widzimy, że  sprowadzony do postaci nieskracalnej 
to .
Co teraz powiesz na następujący przykład? Postać nieskracalna ułamka  to 

Sprawdź odpowiedź w kolejnej ramce.

Ponieważ:

Przejdź teraz do kolejnej ramki.
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Dzielenie ułamków

Wyrażenie 6 : 3 oznacza liczbę trójek mieszczących się w 6, czyli 2. Podobnie wyrażenie 

1 :  oznacza liczbę  mieszczących się w 1, które oczywiście są 4. To znaczy:

            Zauważ, że licznik i mianownik dzielnika zamieniają się miejscami, 
           a dzielenie zamienia się na mnożenie.
Dwa ułamki dzielimy, mnożąc pierwszy ułamek przez odwrotność drugiego ułamka. 
Na przykład:

Zatem

Ponieważ:

W szczególności:

Ułamek  nazywamy odwrotnością ułamka .

Odwrotność  to zatem 

Ponieważ:

Natomiast odwrotność –5 to

Ponieważ:

Przejdź teraz do kolejnej ramki.
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Dodawanie i odejmowanie ułamków

Dwa ułamki można bezpośrednio dodać lub odjąć, jedynie gdy oba mają ten sam mia-
nownik. W takim przypadku dodajemy lub odejmujemy liczniki i dzielimy wynik przez 
wspólny mianownik. Na przykład:

Jeśli ułamki nie mają wspólnego mianownika, musimy zapisać ich odpowiedniki w ta-
kiej formie, by miały one ten sam mianownik. Nazywamy to sprowadzaniem do wspól-
nego mianownika. Na przykład:

Wspólny mianownik odpowiednika ułamka jest NWW dwóch początkowych mianow-
ników. To znaczy:

       , gdzie 15 jest NWW 3 i 5.

Stąd

Wynik znajdziesz w ramce nr 42.

Ponieważ:

NWW 9 i 6 to 18, więc

Mamy dla ciebie jeszcze jeden przykład w następnej ramce.

Spróbuj obliczyć 

Ponieważ:

            (15 jest NWW 3 i 15).

Poprawnie? Przejdź do ramki nr 45.
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Ułamki na kalkulatorze

Kalkulator, którego użyjemy, to Casio fx-85GT PLUS. Na tym kalkulatorze mamy przy-
cisk oznaczony następującym symbolem

na przycisku i symbolem liczby mieszanej

nad przyciskiem, z którego można skorzystać po naciśnięciu go w kombinacji z kla-
wiszem SHIFT. Przycisk REPLAY służy do przesuwania migającego kursora po ekra-
nie tak, by umożliwić wprowadzenie i operowanie przy wynikach podanych w formie 
ułamkowej. Na przykład, aby obliczyć  za pomocą tego kalkulatora (uwaga: Twój 
kalkulator może nie mieć identycznego wyświetlacza, jak opisano poniżej, lecz symbol 

 jest stosunkowo często używany dla klawisza z ułamkiem):
Naciśnij klawisz ułamka.
 Na ekranie wyświetlony zostanie symbol ułamka.
Wprowadź liczbę 2.
 Wyświetli się licznik ułamka.
Naciśnij strzałkę w dół na klawiszu REPLAY.
 Migający kursor przemieści się do mianownika.
Wprowadź liczbę 3.
 Wyświetli się mianownik ułamka.
Naciśnij prawą strzałkę na klawiszu REPLAY.
 Migający kursor przemieści się do prawej strony wyświetlacza.
Naciśnij klawisz x.
Naciśnij klawisz SHIFT, a następnie klawisz ułamka.
 Na ekranie wyświetli się symbol liczby mieszanej.
Wprowadź liczbę 2.
Naciśnij strzałkę w prawo na klawiszu REPLAY.
Wprowadź liczbę 3.
Naciśnij strzałkę w dół na klawiszu REPLAY.
Wprowadź liczbę 4.

Na wyświetlaczu powinno pojawić się
                .

Naciśnij klawisz =, 
a w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się wynik

         .

Teraz naciśnij klawisz SHIFT, a następnie klawisz , by zmienić sposób wyświe-
tlania na liczby mieszane:

To jest:
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Skorzystaj teraz z kalkulatora, by obliczyć wartość następujących wyrażeń:

Sprawdź swoje wyniki w ramce nr 46.

Przejdź teraz do kolejnej ramki.

Stosunki

Jeśli liczbę naturalną rozdzielimy na szereg części ułamkowych, z których każda będzie 
miała taki sam mianownik, to liczniki takich ułamków tworzą stosunek. Na przykład, jeśli 
dana objętość solanki w zbiorniku zawiera  soli i  wody, to mówimy, że sól i woda  

są w stosunku jeden do dwóch, co zapisujemy 1 : 2.

Jaki stosunek tworzą składniki A, B oraz C, jeśli dany roztwór zawiera  składnika A,  
 składnika B i  składnika C?

Uważaj przy rozwiązywaniu, a następnie sprawdź swoje wyniki w ramce nr 48.

Ponieważ NWW mianowników 4, 6 i 12 to 12, więc:

składnik A to  roztworu, czyli , składnik B to  roztworu, czyli  i zostaje nam jeszcze 

składnik C, czyli  roztworu. Zapewnia nam to, że składniki są w stosunku swoich 

liczników. Oznacza to 9 : 2 : 1.

Zauważ, że suma liczb w stosunku jest równa wspólnemu mianownikowi. 

Przejdź teraz do kolejnej ramki.

Procenty

Procent jest ułamkiem o mianowniku równym 100. Na przykład, jeśli 5 na 100 ludzi jest 

leworęcznych, to ułamek leworęcznych to , co można zapisać jako 5% lub jako  
5 procent (%).

Jeśli zatem 13 z 100 samochodów na linii produkcyjnej jest czerwonych, to procent 
czerwonych samochodów na tej linii wynosi 
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Ponieważ

ułamek czerwonych samochodów wynosi , co można zapisać jako 13%.

Rozwiąż teraz następujący przykład. Jaki jest procent wadliwych rezystorów w serii,  
w której wadliwych jest 12 na 25 rezystorów?

Ponieważ

ułamek odpowiadający liczbie wadliwych rezystorów to , co mo-
żemy zapisać jako 48%.
Zauważ, że jest to to samo co

                       .

Ułamek można przekształcić na procent, mnożąc ułamek przez 100.
Aby znaleźć procent danej wielkości, mnożymy tę wielkość przez procent zapisany  
w formie ułamka. Na przykład 24% z 75 to:

 z          z

Zatem 8% z 25 to
Wykonaj obliczenia i sprawdź swój wynik w kolejnej ramce.

Ponieważ:

W tym miejscu zrobimy przerwę na podsumowanie najważniejszych wiadomości  
na temat ułamków, stosunków i procentów.

Podsumowanie

Ułamek to liczba przedstawiona w postaci liczby całkowitej (licznika) podzielonej 
przez liczbę całkowitą (mianownik lub dzielnik). [28]
Dwa ułamki mnoży się, mnożąc niezależnie od siebie liczniki i mianowniki. [30] 
Tę samą liczbę można przedstawić za pomocą różnych, równych sobie ułamków. [34]
Ułamek bez wspólnych czynników innych niż jeden w liczniku i mianowniku nazy-
wamy ułamkiem nieskracalnym. [35]
Dwa ułamki można do siebie dodać lub odjąć bezpośrednio, jeśli ich mianowniki 
są takie same. [41]
Stosunek tworzą liczniki ułamków o identycznych mianownikach. [47]
Licznik ułamka o mianowniku 100 nazywamy procentem. [49]
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z

z

Ćwiczenia na powtórzenie

Przekształć każdy z poniższych ułamków do postaci nieskracalnej:

Określ wartości następujących wyrażeń:

Zapisz następujące proporcje jako stosunki:

     składnika A,      składnika B oraz składnika C

     składnika P,      składnika Q,        składnika R i reszta S

Uzupełnij:
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z

z

    ,   zatem stosunek to 5 : 4 : 1.

    oraz  ,

zatem ułamek dla S to       .

       Stąd P, Q, R i S są w stosunku                              .

      , to znaczy   lub  

Zajmijmy się teraz ułamkami dziesiętnymi.

Ułamki dziesiętne

Dzielenie liczb całkowitych

Jeśli liczbę całkowitą dzielimy przez liczbę całkowitą, która nie jest dzielnikiem tej 
pierwszej, to w wyniku tego działania nie uzyskamy liczby całkowitej. Zamiast tego 
otrzymamy wynik znajdujący się między dwiema kolejnymi liczbami całkowitymi.
Na przykład korzystając z kalkulatora, widzimy, że , 
co jest liczbą większą od 3, lecz mniejszą od 4. Podobnie jak w przypadku liczb całkowi-
tych pozycja cyfr w liczbie określa ich wartość. W tym przypadku liczba 3,125 odpowiada:

3 jednościom + 1 dziesiętnej + 2 setnym + 5 tysięcznym.

To jest ,

gdzie przecinek oddziela jedności od części dziesiętnych. Liczby zapisane w takim for-
macie nazywamy ułamkami dziesiętnymi.

Przejdź do kolejnej ramki.

Zaokrąglanie

Wszystkie działania arytmetyczne, które stosowaliśmy do liczb całkowitych, można 
także zastosować do ułamków dziesiętnych. Jednakże podczas wykonywania działań  
na ułamkach dziesiętnych często zdarza się, że końcowy wynik ma dużo cyfr po prze-
cinku. Na przykład:

Aby sprawić, że liczby takie jak wynik powyżej będą łatwiejsze do zastosowania  
w dalszych obliczeniach, można je zaokrąglić do określonej liczby cyfr znaczących lub  
do określonej liczby miejsc po przecinku.

Przejdź teraz do kolejnej ramki.
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Cyfry znaczące

Cyfry znaczące liczone są od pierwszej niebędącej zerem cyfry zaczynając od lewej stro-
ny danej liczby. Po odliczeniu wymaganej liczby cyfr znaczących resztę się pomija pod 
następującym warunkiem:

Jeśli pierwsza cyfra w grupie cyfr pominiętych to 5 lub więcej, wtedy ostatnią cyfrę 
znaczącą zwiększamy o 1. Na przykład:

 do dwóch cyfr znaczących to 9,5, do trzech cyfr znaczących to 9,45, natomiast 
0,001354 do dwóch cyfr znaczących to 0,0014.

Spróbuj teraz samodzielnie wykonać następujący przykład. 18,7249 z dokładnością  
do czterech cyfr znaczących to ……….

Sprawdź swój wynik w kolejnej ramce.

Ponieważ
pierwszą pominiętą cyfrą jest 4, które jest mniejsza niż 5.

Jest jeszcze jedno założenie. Jeśli jedyną pomijaną cyfrą jest 5, to ostatnia z zachowanych 
cyfr zaokrąglana jest w górę. Zatem 12,235 z dokładnością do czterech cyfr znaczących 
to 12,24, a 3,465 z dokładnością do trzech cyfr znaczących to 3,47.

Zatem 8,1265 z dokładnością do czterech cyfr znaczących to ……….

Sprawdź w następnej ramce.

Ponieważ
jedyną pominiętą cyfrą jest 5 i ostatnia cyfra jest zaokrąglana w górę. 

Teraz przejdź do kolejnej ramki.

Miejsca po przecinku

Miejsca te liczy się na prawo od przecinka, a do zaokrąglania stosuje się te same reguły 
co dla cyfr znaczących. 
Na przykład:

 z dokładnością do jednego miejsca po przecinku to 123,4, a z dokładnością 
do dwóch to 123,45.
Zatem 47,0235 z dokładnością do trzech miejsc po przecinku to ……….

Ponieważ
jedyną pomijaną cyfrą jest 5, więc ostatnia zachowana cyfra jest zaokrąglana w górę. 

Przejdź teraz do kolejnej ramki.
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Zera końcowe

Czasami liczbę trzeba uzupełnić pewną liczbą zer, by spełnić warunek dotyczący kon-
kretnej liczby cyfr znaczących lub miejsc po przecinku. Na przykład:

12 645 z dokładnością do dwóch cyfr znaczących to 13 000, a 13,1 z dokładnością  
do trzech miejsc po przecinku to 13,100. 

Takie zera nazywamy zerami końcowymi.

Zatem 1515 z dokładnością do dwóch cyfr znaczących to 

Natomiast 25,13 z dokładnością do czterech miejsc po przecinku to 

Przejdź do kolejnej ramki.

Ułamki zwykłe w postaci dziesiętnej

Ponieważ ułamek zwykły to liczba całkowita podzielona przez liczbę całkowitą, można 
go przedstawić w postaci dziesiętnej, wykonując proste dzielenie. Na przykład:

Zatem postać dziesiętna  to 

Ponieważ:

Teraz przejdź do kolejnej ramki.

Ułamki w postaci dziesiętnej jako ułamki zwykłe

Ułamek dziesiętny można przedstawić jako zwykły. Na przykład:

  , co można zapisać w postaci nieskracalnej jako .

Zatem 0,52 zapisane jako ułamek w postaci nieskracalnej ma postać …………

Ponieważ:

Przejdź teraz do kolejnej ramki.
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Ułamki dziesiętne nieskończone
Przekształcanie ułamka zwykłego na dziesiętny przez wykonywanie dzielenia zawsze 
daje nieskończony ciąg cyfr po przecinku. Ciąg ten może zawierać nieskończoną se-
kwencję zer lub też może zawierać powtarzający się w nieskończoność ciąg cyfr. Powta-
rzane cyfry można zapisać w skróconej postaci. 
Na przykład:

Tutaj widzimy, że po przecinku mamy nieskończoną liczbę 3. Możemy skrócić zapis, 
umieszczając 3 w nawiasie, co wskazuje na powtórzenie: 
   (Czytamy zero przecinek 3 w okresie).
Dla innych ułamków powtórzenie może obejmować ciąg cyfr i w takim przypadku na-
wiasem obejmuje się wszystkie powtarzające się cyfry. Na przykład:

W związku z tym  = 0,181818… zapisujemy jako 

Czasem powtarzająca się sekwencja składa się z nieskończonej sekwencji zer, które mo-
żemy po prostu pominąć. Na przykład:

    , co zapisujemy jako 0,2.

Kolejna ramka.

Ułamki dziesiętne nieskończone jako ułamki zwykłe
Każdy ułamek dziesiętny okresowy może być przekształcony na ułamek zwykły.  
Na przykład,

aby przekształcić 0,181818 … = 0,(18) na ułamek zwykły, zauważamy, że mamy dwie 
powtarzające się cyfry, więc mnożymy przez 100, w wyniku czego otrzymujemy

                  .
Odjęcie 0,(18) po obu stronach równania daje
                .
To jest
             .
Oznacza to, że
         .
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Podobnie ułamek zwykły odpowiadający 2,0(315) można otrzymać w następujący sposób:

        i ponieważ mamy trzy cyfry w okresie, to

                 .
Po odjęciu 0,0(315) po obu stronach równania otrzymujemy
                        .
To jest

     , więc            .

Oznacza to, że

                  .

Jakie są zatem ułamki zwykłe odpowiadające 0,(21) i 3,2(1)?

Odpowiedź znajdziesz w kolejnej ramce.

Ponieważ
              , zatem , co daje

oraz

 oraz , zatem , co daje

        , stąd

               .

Liczby wymierne, niewymierne i rzeczywiste

Liczbę, którą da się przedstawić jako ułamek zwykły, nazywamy liczbą wymierną. Licz-
ba niewymierna to taka, której nie można wyrazić jako ułamka zwykłego i ma postać 
dziesiętną składającą się z nieskończonego ciągu cyfr, które nie wykazują powtarzające-
go się wzoru (okresu). W wyniku tego dla takiej liczby nie można ani zapisać komplet-
nej formy dziesiętnej, ani też wyprowadzić formy dziesiętnej skróconej. Zamiast tego 
możemy tylko zaokrąglić je do określonej liczby cyfr znaczących lub miejsc po prze-
cinku. Alternatywnie możemy zapisać je w postaci liczbowej takiej jak na przykład ,  
e lub π. Zbiór składający się z liczb wymiernych i niewymiernych nazywamy zbiorem 
liczb rzeczywistych.

W tym miejscu przerwiemy i zrobimy małe podsumowanie głównych wiadomości  
na temat ułamków dziesiętnych.
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Podsumowanie

Ułamek dziesiętny można zaokrąglić do określonej liczby cyfr znaczących, licząc  
od pierwszej niezerowej cyfry po lewej stronie. [58]
Ułamek dziesiętny można zaokrąglić do określonej liczby miejsc po przecinku, li-
cząc od przecinka. [61] 
Każdy ułamek zwykły można zapisać w postaci dziesiętnej, wykonując dzielenie. [66] 
Otrzymany ułamek dziesiętny będzie składał się z powtarzającego się w nieskoń-
czoność ciągu cyfr po przecinku. [70]
Inne ułamki dziesiętne, o nieskończonej i niepowtarzającej się sekwencji cyfr  
po przecinku, nazywamy liczbami niewymiernymi. [74]

Ćwiczenia na powtórzenie

Zaokrąglij każdy z podanych ułamków dziesiętnych do trzech cyfr znaczących,  
a następnie do dwóch miejsc po przecinku:

Zapisz każdą z poniższych liczb w postaci skróconej:

Przekształć każdy z poniższych ułamków zwykłych na postać dziesiętną z dokład-
nością do trzech miejsc po przecinku:

Przekształć każdy z poniższych ułamków dziesiętnych na ułamek zwykły w postaci 
nieskracalnej:

           z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

       z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

             z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

                          z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

Przejdź teraz do kolejnego tematu.
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Potęgi

Podnoszenie liczby do potęgi

Podnoszenie liczby do potęgi wywodzi się od wielokrotnego mnożenia. Na przykład:
       , to jest 4 dziesiątki pomnożone przez siebie.
Liczbę podnoszoną do potęgi nazywamy podstawą, a liczbę określającą ile czynników 
jest w tym iloczynie nazywamy wykładnikem. W tym przykładzie 4 jest wykładnikiem, 
a 10 jest podstawą.

Zatem       (W postaci liczby 5 podniesionej do potęgi).

Porównaj z odpowiedzią w następnej ramce.

Ponieważ liczba 5 (podstawa) w działaniu wielokrotnego mnożenia występuje sześć 
razy (wykładnik potęgowy).

Przejdź teraz do kolejnej ramki.

Prawa potęgowania

Prawa potęgowania zawierają się w następujących regułach:

Podnoszenie do potęgi pierwszej
Każda liczba podniesiona do potęgi pierwszej jest równa samej sobie.

Zatem 

Przejdź do kolejnej ramki.

Ponieważ każda liczba podniesiona do potęgi pierwszej jest równa samej sobie.

Mnożenie potęg i dodawanie wykładników
Jeśli dwie liczby są zapisane jako potęgi o tej samej podstawie, to iloczyn tych dwóch 
liczb jest równy potędze o tej samej podstawie i o wykładniku będącym sumą wykład-
ników.
Na przykład                , a , więc:

Mnożenie potęg wymaga dodawania wykładników.
Zatem   (W postaci liczby 8 podniesionej do pewnej potęgi).

Kolejna ramka
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4) Przypis wydawcy: Dotyczy dowolnej liczby różnej od zera. 00 nie istnieje.

Ponieważ mnożenie potęg wymaga dodania wykładników.
Zauważ, że nie możemy łączyć różnych wykładników z różnymi podstawami. Na przykład:
    nie można zapisać jako .
Lecz możemy łączyć różne podstawy podniesione do tej samej potęgi. Na przykład:
    można zapisać jako , ponieważ:

Zatem  można zapisać jako 
    (W postaci liczby podniesionej do potęgi).

Kolejna ramka.

Dzielenie potęg i odejmowanie wykładników
Jeśli dwie liczby są zapisane jako potęgi o jednakowych podstawach, to iloraz tych 
dwóch liczb jest równy potędze o tej samej podstawie i o wykładniku będącym różni-
cą wykładników. Na przykład:

Dzielenie potęg wymaga odejmowania wykładników.
Zatem  (W postaci liczby 12 podniesionej do pewnej potęgi).

Sprawdź swój wynik w kolejnej ramce.

Ponieważ dzielenie potęg wymaga odejmowania wykładników.
Potęga zerowa
Dowolna liczba podniesiona do potęgi 0 jest równa jeden4). Na przykład:

Zatem 
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Potęgi o wykładnikach ujemnych
Ujemny wykładnik odwraca liczbę potęgowaną. Na przykład:

              Odejmowanie wykładników oznacza dzielenie. 
              Ponieważ .

Także              .

Ujemny wykładnik oznacza odwrotność.
Zatem 

Ponieważ:

Ujemny wykładnik oznacza odwrotność.

Teraz przejdź do kolejnej ramki.

Potęgowanie potęgi
Jeśli liczba jest zapisana jako potęga o pewnej podstawie i wykładniku, to ta liczba 
podniesiona do kolejnej potęgi jest równa potędze o tej samej podstawie i wykładniku 
będącym iloczynem wykładników. Na przykład:

   Zauważ, że , ponieważ 
Podnoszenie do potęgi wymaga mnożenia wykładników.

Zatem   (W postaci liczby 4 podniesionej do potęgi).

Ponieważ podniesienie do potęgi wymaga mnożenia wykładników.

Przejdź teraz do kolejnej ramki.
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skorzystaj z klawisza ułamka zwykłego.
wyłącznie wartość dodatnia.

dla pierwiastka stopnia parzystego istnieją dwie wartości.
Pierwiastek kwadratowy z liczby ujemnej nie istnieje.

5) Przypis wydawcy: Zobacz Liczby niewymierne str 37. Umownie przyjmuje się, że pierwiastek stopnia pa-
rzystego z liczby dodatniej jest zawsze dodatni.

Potęgowanie na kalkulatorze

Potęgi można wyliczyć na kalkulatorze używają przycisku  (na innych kalkulatorach 
przycisk ten jest często oznaczony jako ). Na przykład wprowadź liczbę 4, naciśnij 
przycisk , wprowadź liczbę 3 i naciśnij =. Wynik to 64, czyli .
Spróbuj teraz wykonać jeden przykład samodzielnie. Z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku wartość  wynosi 

Wynik znajdziesz w kolejnej ramce.

Obliczamy to w następujący sposób:
Wprowadź liczbę 1,3.
Naciśnij klawisz .
Wprowadź liczbę 3,4.
Naciśnij klawisz = .
Wyświetlona liczba z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku to 2,44.

Spróbuj teraz rozwiązać następujący przykład z użyciem kalkulatora:
  1/3 jest problematyczna. Skorzystaj z przycisku ułamka zwykłego .

Sprawdź teraz swoją odpowiedź w kolejnej ramce.

Obliczamy to w następujący sposób:
Wprowadź liczbę 8.
Naciśnij klawisz .
Wprowadź liczbę 1.
Naciśnij klawisz ułamka zwykłego.
Wprowadź liczbę 3.
Naciśnij = .   Wyświetli się liczba 2.

Przejdź teraz do kolejnej ramki.

Potęgi o wykładniku ułamkowym i pierwiastki

Widzieliśmy już powyżej, że .  nazywamy pierwiastkiem trzeciego stopnia lub 
ewentualnie pierwiastkiem sześciennym liczby 8, ponieważ
   . Liczba 8 jest wynikiem podniesienia pierwiastka sześciennego liczby 8 
          do potęgi trzeciej.
Pierwiastki oznacza się potęgami o wykładniku ułamkowym (wymiernym). Na przy-
kład pierwiastek stopnia piątego z liczby 6 zapisujemy jako , ponieważ
       ,
a za pomocą kalkulatora możemy obliczyć, że wartość  wynosi 1,431 z dokładnością 
do trzech miejsc po przecinku. Pierwiastki stopnia nieparzystego są określone jedno-
znacznie w zbiorze liczb rzeczywistych, lecz nie jest tak w przypadku pierwiastków 
stopni parzystych. Na przykład istnieją dwa pierwiastki drugiego stopnia, zwane też 
pierwiastkami kwadratowymi, liczby 4. Mianowicie:

 oraz ,5) ponieważ  oraz .
Podobnie:
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skorzystaj z klawisza ułamka zwykłego.
wyłącznie wartość dodatnia.

dla pierwiastka stopnia parzystego istnieją dwie wartości.
Pierwiastek kwadratowy z liczby ujemnej nie istnieje.

Pierwiastki stopnia nieparzystego z liczb ujemnych są zawsze liczbami ujemnymi. Na przykład:

               ,   ponieważ         .

Pierwiastki stopnia parzystego liczb ujemnych stanowią jednak pewien problem. Na przy-
kład, ponieważ

                ,

wnioskujemy, że pierwiastek kwadratowy z –1 to . Niestety nie możemy zapisać 
tego w postaci wyrażenia wymiernego, gdyż nie jesteśmy w stanie znaleźć wartości ta-
kiej, która pomnożona przez samą siebie da –1. Na chwilę obecną musimy zaakcep-
tować fakt, że nie jesteśmy w stanie obliczyć pierwiastków stopnia parzystego z liczb 
ujemnych. Do tego problemu wrócimy później, gdy wprowadzimy liczby zespolone.
Liczby niewymierne

Innym zapisem dla pierwiastka kwadratowego liczby 4 jest  i umownie przyjmuje 
się, że oznacza ono pierwiastek dodatni. Zapis ten można także rozszerzyć na inne pier-
wiastki, na przykład  jest alternatywnym zapisem liczby .
Skorzystaj z kalkulatora i znajdź wartości każdej z następujących liczb z dokładnością 
do trzech miejsc po przecinku:

Odpowiedzi znajdziesz w kolejnej ramce.

Przejdź do ramki nr 95.

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych przez potęgi 10

Jeśli liczbę w postaci dziesiętnej pomnożymy przez 10 podniesione do potęgi z wykład-
nikiem całkowitym, to przecinek przesuwa się o liczbę miejsc odpowiadającą wykład-
nikowi w prawo, jeśli wykładnik jest liczbą dodatnią, lub w lewo, jeśli wykładnik jest 
liczbą ujemną. Na przykład:
        (trzy miejsca w prawo) oraz
    (dwa miejsca w lewo).

Zauważ, że:
     oraz 
                 .

Teraz spróbuj rozwiązać następujące przykłady:

Rozwiąż wszystkie podpunkty, a następnie sprawdź swoje wyniki w kolejnej ramce.
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z dokładnością do czterech cyfr znaczących

6) Przypis wydawcy: Liczba zapisana w postaci wykładniczej ma postać ogólną a ∙ 10k, gdzie 1 ≤ a < 10 oraz k 
jest wykładnikiem całkowitym.

Ponieważ:
Mnożenie przez  powoduje przesunięcie przecinka o cztery miejsca w prawo.
Mnożenie przez  powoduje przesunięcie przecinka o trzy miejsca w lewo.
     Powoduje przesunięcie przecinka o pięć 
     miejsc w lewo.
     Powoduje przesunięcie przecinka o dwa 
     miejsca w prawo.

Przejdź teraz do kolejnej ramki.

Kolejność wykonywania działań

Wraz z wprowadzeniem potęgowania musimy uzupełnić wcześniej ustalone reguły 
dotyczące kolejności wykonywania działań; potęgowanie następuje przed mnożeniem  
i dzieleniem. Na przykład:

Zatem

Sprawdź wynik w kolejnej ramce.

Ponieważ:

Postać wykładnicza

Każda liczba w postaci dziesiętnej może być zapisana jako liczba dziesiętna z przedziału 
<1,10) (zwana mantysą) pomnożona przez 10 podniesione do odpowiedniej potęgi6). 
Na przykład:

oraz

Zatem zapisując w postaci wykładniczej:
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z dokładnością do czterech cyfr znaczących

Wyprowadzanie postaci wykładniczej

Liczby zapisane w postaci wykładniczej można pomnożyć lub podzielić, mnożąc lub 
dzieląc odpowiednie mantysy i dodając lub odejmując odpowiednie wykładniki. 
Na przykład:

Inny przykład:

Jeśli otrzymany wynik nie jest w postaci wykładniczej, to mantysę można zapisać  
w postaci wykładniczej i dokonać niezbędnych poprawek w wykładnikach.
W podobny sposób oblicz następujące wyrażenia, podając wynik w postaci wykładni-
czej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku:

Ponieważ:

W przypadku dodawania i odejmowania liczb w postaci wykładniczej metoda postępo-
wania jest nieco inna.
Przykład 1

Przed dodaniem powyższych liczb wykładniki przy liczbie 10 muszą być takie same:

                w postaci wykładniczej
Podobnie w kolejnym przykładzie.
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7) Przypis wydawcy: Dzięki takiej konwersji, łatwo można skojarzyć wykładnik z odpowiednim przedrost-
kiem układu SI.

Przykład 2

Podobnie jak poprzednio przed odjęciem powyższych liczb wykładniki muszą być takie same:

            w postaci wykładniczej

Użycie kalkulatora

Liczb podanych w postaci wykładniczej można używać do obliczeń na kalkulatorze Ca-
sio, korzystając w tym celu z klawisza MODE.

Naciśnij SHIFT, a następnie MODE.
Wybierz opcję 7:Sci.  Jest to standardowy tryb wyświetlania.
Wprowadź 5.   Jest to liczba cyfr znaczących.
Teraz wprowadź liczbę 12345 i naciśnij przycisk = by wyświetlić wynik
              .

Można także wprowadzać liczby w postaci wykładniczej.
Naciśnij AC, by wyczyścić wyświetlacz.
Wpisz liczbę 1,234.
Naciśnij ×.
Naciśnij SHIFT, a następnie klawisz log (daje to dostęp do ).
Wprowadź liczbę 3.
Naciśnij = .  

Wyświetlona liczba to . Na kalkulatorze można także wykonywać obliczenia 
na liczbach w postaci wykładniczej. Na przykład

wprowadź  i naciśnij = .
Powoduje to wyświetlenie
             .

Korzystając z postaci wykładniczej, oblicz:

Postać inżynierska

W układzie jednostek SI zaleca się, by zapisując liczbę w postaci wykładniczej, wykładnik 
10 ograniczał się do potęgi , tzn. , , ,  itp. Dlatego w postaci inżynierskiej 
przed przecinkiem może pojawić się do trzech cyfr.

W praktyce najlepiej jest najpierw zapisać liczbę w postaci wykładniczej, a następnie 
dopasować potęgę 10, by móc wyrazić tę liczbę w postaci inżynierskiej7).
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Przykład 1

       w postaci wykładniczej

       w postaci inżynierskiej

Przykład 2
    w postaci wykładniczej

    w postaci inżynierskiej

Przykład 3

       w postaci wykładniczej

      w postaci inżynierskiej

Jeśli korzystasz z kalkulatora Casio, to wszystkie te wyniki możesz uzyskać za pomocą 
klawisza ENG, którego zadaniem jest zamiana postaci wyświetlanej liczby z wykładni-
czej na inżynierską. Na przykład

wprowadź liczbę 123456 i naciśnij klawisz = .
Naciśnij klawisz ENG, a wyświetlana liczba zmieni się na 123,456 ∙ .

Zatem po przekształceniu poniższych liczb na postać inżynierską otrzymujemy: 

Ostatnie ćwiczenie w ramach tego tematu.
Przykład 4
Iloczyn  oraz  :

w postaci wykładniczej  
 w postaci inżynierskiej 

Ponieważ:

        w postaci wykładniczej

        w postaci inżynierskiej

Przejdź teraz do kolejnej ramki.
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Sprawdzanie obliczeń

Podczas wykonywania obliczeń na liczbach dziesiętnych zawsze warto sprawdzić, czy 
otrzymany wynik jest spodziewany i czy nie popełniono głupiego błędu arytmetyczne-
go lub błędu w użyciu kalkulatora. Można to zrobić, korzystając z postaci wykładniczej. 
Na przykład:

Można potem sprawdzić, czy iloczyn jest spodziewany w następujący sposób:
     (Patrz ramki nr 22 – 24).
Wynik, który uzyskaliśmy za pomocą kalkulatora, to 17 121,968 z dokładnością  
do trzech miejsc po przecinku, co oznacza 17 000, jeśli zaokrąglimy go do najbliższego 
1000. Wykazuje on dużą zgodność z oszacowaniem 18 000, co oznacza, że można spo-
dziewać się takiego wyniku. 
Spodziewana wartość  to zatem 

Sprawdź w kolejnej ramce.

Ponieważ:

Można sprawdzić, czy iloczyn ten jest spodziewany w następujący sposób:

Wynik to 6,36 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Przejdź teraz do kolejnej ramki.

Dokładność

Wiele obliczeń wykonuje się z użyciem liczb, które zostały pozyskane z pomiarów. Licz-
by takie podane są z dokładnością tylko do danej liczby cyfr znaczących, lecz kalkulator 
może podać wynik z tyloma cyframi znaczącymi, na ile pozwala jego wyświetlacz. Po-
nieważ obliczenia wykonane na liczbach uzyskanych z pomiarów nie będą cechowały 
się dokładnością większą niż najmniejsza liczba cyfr znaczących w dowolnym z pomia-
rów, uzasadnione jest zaokrąglenie wyniku w dół do mniejszej liczby cyfr znaczących. 
Na przykład

zmierzono długość podstawy i wysokość prostokąta; mają one odpowiednio 114,8 mm 
i 18 mm. Pole prostokąta dane jest jako iloczyn tych długości. Przy użyciu kalkula-
tora otrzymujemy wynik 2066,4 mm2. Ponieważ jedna z długości została zmierzo-
na jedynie z dokładnością do dwóch cyfr znaczących, wynik nie może być dokład-
niejszy niż dwie cyfry znaczące. Powinniśmy go zatem odczytać jako 2100 mm2.

Zakładając, że poniższe liczby uzyskano w wyniku pomiarów, skorzystaj z kalkulatora  
i znajdź wartość z odpowiednim poziomem dokładności:
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Ponieważ
kalkulator podaje wynik jako 0,00758561, lecz 0,0053 jest podane z dokładnością  
do jedynie dwóch cyfr znaczących, więc wynik nie może być bardziej dokładny niż  
do dwóch cyfr znaczących, mianowicie 0,0076.

W tym miejscu przerwiemy i podsumujemy najważniejsze wiadomości na temat potęg.

Podsumowanie
Potęgi są wynikiem wielokrotnego mnożenia danej liczby. [78]
Potęgi o ujemnym wykładniku oznaczają odwrotność, a dowolna liczba różna od 
zera podniesiona do potęgi 0 jest równa jeden. [85]
Mnożenie liczby dziesiętnej przez 10 podniesione do potęgi o wykładniku całko-
witym powoduje przesunięcie przecinka w prawo, jeśli wykładnik jest dodatni, lub  
w lewo, jeśli wykładnik jest ujemny. [95]
Liczba dziesiętna zapisana w postaci wykładniczej przyjmuje postać mantysy (liczba 
z przedziału od 1 do 10, lecz bez 10), pomnożonej przez 10 do potęgi o wykładniku 
całkowitym. [99]
W postaci inżynierskiej wykładniki potęg 10 ograniczają się do wielokrotności 3. [102]
Zapisanie liczb dziesiętnych w postaci wykładniczej pozwala na oszacowanie  
poprawności obliczeń. [105]
Jeśli liczby użyte do obliczeń na kalkulatorze pozyskano z pomiarów, wynik obliczeń 
nie jest bardziej dokładny niż najmniejsza liczba cyfr znaczących w dowolnym po-
miarze. [107]

Ćwiczenia na powtórzenie

Zapisz każdą z następujących liczb jako liczbę podniesioną do potęgi:

Znajdź wartość każdej z poniższych liczb z dokładnością do trzech miejsc po przecinku:

Zapisz każdą z poniższych liczb jako pojedynczą liczbę dziesiętną:
 

Zapisz każdą z poniższych liczb w postaci wykładniczej:

Zapisz każdą z poniższych liczb w postaci inżynierskiej:
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do dwóch cyfr znaczących

do trzech cyfr znaczących

do dwóch cyfr 

do jednej cyfry znaczącej

znaczących

 W każdym z poniższych przypadków liczby zostały otrzymane w drodze pomiarów. 
Podaj wartość każdego z obliczeń z odpowiednim poziomem dokładności:

       , ponieważ każda liczba różna od zera podniesiona do potęgi 0 daje jeden.

              Pierwiastek stopnia parzystego liczby ujemnej nie istnieje.

Przejdź do kolejnego tematu.

Systemy liczbowe

System dziesiętny
Jest to podstawowy system, w którym zarówno małe, jak i duże wielkości są przedsta-
wiane za pomocą symboli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i przyjmują wartości odpowiednie  
dla ich pozycji. 
Na przykład:
Ma wartości pozycyjne: 

W tym przypadku wartości pozycyjne są potęgami 10, skąd pochodzi nazwa system 
dziesiętny. Mówi się także, że system dziesiętny ma 10 za podstawę. Oczywiście do-
skonale znasz ten system, ale informacje, które przedstawimy tutaj, wprowadzą nas  
do innych systemów, mających strukturę tego samego typu, lecz inne wartości pozycyjne.

Przejdź teraz do kolejnego systemu.
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do dwóch cyfr znaczących

do trzech cyfr znaczących

do dwóch cyfr 

do jednej cyfry znaczącej

znaczących

System binarny (dwójkowy)

Jest on powszechnie używany w rozmaitych formach aplikacji przełącznikowych. Jedyne 
używane symbole to 0 i 1, a wartości pozycyjne są potęgami 2, tzn. system ma 2 za podstawę.
Na przykład:
Ma wartości pozycyjne:

Tzn.

Zatem       w systemie binarnym

       w systemie dziesiętnym
           w systemie dziesiętnym.

Stąd      .
Małe indeksy dolne 2 i 10 oznaczają podstawy obu systemów. W taki sam sposób odpo-
wiednik dziesiętny  to:

 z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Ponieważ:

System ósemkowy

W systemie tym używa się następujących symboli:

A jego wartości pozycyjne są potęgami 8.
Na przykład:      w systemie ósemkowym
Ma wartości pozycyjne:

Tzn.

Zatem

Czyli
             z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Jak widzisz, metoda postępowania się nie zmienia. Jedyną różnicą jest to, że wartości 
pozycyjne są inne. 
W taki sam sposób 263,  wyrażone w systemie dziesiętnym to 
             z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
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Ponieważ:

  z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Teraz przejdźmy do systemu dwunastkowego. 

Przejdź zatem do kolejnej ramki.

System dwunastkowy
Przy podstawie 12 kolumny jednostkowe potrzebują symboli aż do 11, zanim będzie 
miało miejsce przejście do kolejnej kolumny. Niestety nasz system dziesiętny dysponuje 
symbolami jedynie do 9, więc musimy wymyślić dodatkowe dwa symbole odpowiada-
jące wartościom 10 i 11. W przeszłości zgłoszono wiele sugestii na ten temat, lecz my 
przyjmiemy, że wartościom 10 i 11 będą odpowiadały symbole X i . Pierwsza z nich 
przywołuje na myśl rzymską cyfrę 10, a symbol  można sobie wyobrazić jako dwie 
kreseczki od 11 skierowane ku sobie  i złączone na górze.

Stąd system dwunastkowy korzysta z następujących symboli:

i ma wartości pozycyjne będące potęgami liczby 12.
Na przykład:
Ma wartości pozycyjne:

Tzn.

Zatem

       z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Skończ ten przykład.

Ponieważ:

Stąd  z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
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System szesnastkowy
System ten ma zastosowanie w informatyce. W tym przypadku symbole muszą docho-
dzić do odpowiednika dziesiętnej 15, zatem po 9 stosuje się litery alfabetu w następu-
jący sposób:

Wartości pozycyjne w tym przypadku są potęgami 16.
Na przykład:
Ma wartości pozycyjne:

Tzn.

Stąd  z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Oto obliczenia:

       z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
Teraz mamy dla ciebie dwa przykłady w ramach praktyki. 
Wyraź następujące liczby w systemie dziesiętnym:

Skończ oba podpunkty i sprawdź swoje obliczenia w następnej ramce.

Oto one:

Wartości pozycyjne:

Zatem 

Stąd  z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Wartości pozycyjne:

Zatem 

Stąd  z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
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Część ułamkowa to

Metoda alternatywna
Do tej pory zmienialiśmy liczby o różnych podstawach na ich odpowiedniki w syste-
mie dziesiętnym korzystając z podstawowych zasad. Inną metodą na dojście do tego 
samego wyniku jest skorzystanie z faktu, że dwie przyległe do siebie kolumny różnią 
się wartościami pozycyjnymi o czynnik, który jest podstawą danego systemu. Przykład 
doskonale wyjaśni działanie tej metody. 

Wyraź ósemkową liczbę ,  w postaci dziesiętnej. 
Najpierw zajmiemy się częścią całkowitą tej liczby, czyli . Zaczynając od lewej stro-
ny pomnóż pierwszą kolumnę przez podstawę 8 i dodaj wynik do wpisu w kolejnej 
kolumnie (co daje 29). 

Teraz powtórz ten proces. Pomnóż sumę z drugiej kolumny przez 8 i dodaj wynik  
do kolejnej kolumny. Daje nam to 239 w kolumnie jedności.
Zatem        .

Teraz wykonaj to samo dla części ułamkowej liczby ósemkowej.

Zaczynając od kolumny po lewej, która znajduje się tuż za przecinkiem, pomnóż ją 
przez 8 i dodaj wynik do kolejnej kolumny. Powtórz ten proces i w końcu w ostatniej 
kolumnie otrzymasz 81. 
Jednakże wartość pozycyjna tej kolumny to 

Wartość dziesiętna       to , tzn. .

Zbierając oba wyniki częściowe razem, otrzymujemy  z dokład-
nością do czterech miejsc po przecinku.
W rzeczywistości możemy rozpisać to w poprzek strony dla oszczędności miejsca, zatem:

               Stąd                   .
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Część ułamkowa to

Teraz w podobny sposób możesz rozwiązać kolejny przykład. 
Wyraź liczbę dwunastkową  w postaci dziesiętnej. 
Rozstaw cyfry w systemie dwunastkowym tak, by pozostało miejsce na obliczenia:

Na pewno sobie z tym poradzisz.
       z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Oto obliczenia w ramach sprawdzenia.

Wartość pozycyjna w ostatniej kolumnie to , stąd

         . 
  Zatem  z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Przejdź do kolejnej ramki.

Teraz czas na łatwy przykład. Znajdź odpowiednik dziesiętny liczby dwójkowej
        .

Postępując w ten sam sposób, wynik to  z dokładnością do czterech miejsc 
po przecinku.

Stąd  z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Teraz liczba szesnastkowa. Wyraź  w postaci dziesiętnej. Pamiętaj o tym, 
że C = 12 i B = 11. Nie ma żadnych haczyków.
  z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
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Oto obliczenia.

       Wartość pozycyjna ,

       zatem     .

Stąd  z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Wszystkie tego typu przekształcenia wykonuje się w ten sam sposób. 
W tej chwili umiesz już zamieniać liczby dwójkowe, ósemkowe, dwunastkowe i szes-
nastkowe, wraz z częściami ułamkowymi, na ich odpowiedniki w systemie dziesiętnym. 
Mamy zatem dla ciebie krótkie podsumowanie, a następnie ćwiczenie powtórzeniowe 
dla wprawy. Wykonaj ten zestaw zadań i sprawdź swoje wyniki w ramce nr 129.

Podsumowanie

System dziesiętny: Podstawa 10. Wartości pozycyjne będące potęgami 10.  
Symbole: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. [112]
System dwójkowy: Podstawa 2. Wartości pozycyjne będące potęgami 2. Symbole: 0, 1. [113]
System ósemkowy: Podstawa 8. Wartości pozycyjne będące potęgami 8. 
Symbole: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. [114]
System dwunastkowy: Podstawa 12. Wartości pozycyjne będące potęgami 12.  
Symbole: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X, . [116]
System szesnastkowy: Podstawa 16. Wartości pozycyjne będące potęgami 16.  
Symbole: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. [117]

Przejdź teraz do kolejnej ramki.

Ćwiczenia na powtórzenie

Wyraź każdą z następujących liczb w systemie dziesiętnym z dokładnością do trzech 
miejsc po przecinku:
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Na wypadek gdybyś się pomylił, przedstawiamy poniżej obliczenia.

We wszystkich poprzednich przykładach zamienialiśmy liczby w systemie dwójkowym, 
ósemkowym, dwunastkowym i szesnastkowym na ich odpowiedniki w systemie dzie-
siętnym. Często wymaga się także wykonania odwrotnej operacji, więc zaraz zobaczy-
my, jak to się robi. 

Przejdź zatem do kolejnej ramki.
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Zamiana podstawy z dziesiętnej na inną

Postać dwójkowa
Najprostsza metoda to wielokrotne dzielenie przez 2 (nową podstawę) na każdym eta-
pie, zapisując resztę. Dzielimy do momentu otrzymania zera jako ilorazu. 

Na przykład zamiana  na system dwójkowy przedstawia się następująco:

     Teraz zapisz reszty w odwrotnej kolejności, 
     tzn. od dołu do góry.

       Stąd      .

Postać ósemkowa
Metoda jest dokładnie taka sama, ale tym razem dzielimy wielokrotnie przez 8 (nową 
podstawę). Zatem bez zbędnej zwłoki przekształć  na postać ósemkową. Otrzy-
mujemy 

Ponieważ   Podobnie jak przedtem zapisz reszty w odwrotnej
    kolejności, tzn. z dołu do góry.

Postać dwunastkowa
Metoda jest taka sama jak przedtem, lecz teraz dzielimy wielokrotnie przez 12.

Zatem

Ponieważ

Przejdź teraz do kolejnej ramki.
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Metoda, z której skorzystaliśmy, jest dostatecznie szybka i łatwa, gdy zamieniamy liczbę 
w systemie dziesiętnym, która jest liczbą całkowitą. W przypadku części ułamkowych 
musimy przyjrzeć im się bliżej.
Zamiana ułamka w systemie dziesiętnym na postać ósemkową
Aby zamienić  na postać ósemkową, wielokrotnie mnożymy ułamek dziesiętny 
przez nową podstawę, w tym przypadku 8, lecz przy drugim i każdym następnym mno-
żeniu nie mnożymy części całkowitej poprzedniego iloczynu.

             Teraz ponownie mnożymy przez 8, lecz wyłącznie część ułamkową.

              I tak dalej.

W końcu zapisujemy części całkowite w dół, co daje nam szukaną postać ósemkową 
ułamka. 

Uważaj, by nie ująć cyfry zerowej oryginalnego ułamka dziesiętnego. W rzeczywistości bez-
pieczniejsze może być zapisanie ułamka w postaci ,  podczas wykonywania obliczeń.
Zatem            .
Przekształcenie ułamka w systemie dziesiętnym na dowolną inną nową postać przebie-
ga dokładnie w taki sam sposób. Jeśli przedstawimy 0,306  w systemie dwunastkowym, 
to otrzymamy 

Wykonaj to w taki sam sposób: nie ma żadnych haczyków.

            Nie ma przeniesienia do kolumny jedności, 
            więc wpisujemy zero.

             I tak dalej.

Teraz przejdziemy do kolejnego etapu. Przejdź zatem do kolejnej ramki.
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Jeśli liczba w postaci dziesiętnej składa się z zarówno części całkowitej, jak i ułamkowej, 
to należy obie części przekształcić osobno, a następnie połączyć je w końcowy wynik. 
Metodę wyjaśnimy na przykładzie.
Wyraź  w postaci ósemkowej.

Zatem        .
W podobny sposób przekształć  na system dwunastkowy. 
Otrzymujemy 

Wykonaj obliczenia w ten sam sposób.

Ponieważ mamy:

Jest to dość proste, więc teraz zobaczmy, jak bardzo pomocne potrafią być liczby w sys-
temie ósemkowym. Pokażemy to w kolejnej ramce.
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Użycie liczb w systemie ósemkowym jako etapu pośredniego

Daje nam to łatwy sposób na przekształcenie liczb w systemie dziesiętnym na liczby 
dwójkowe i szesnastkowe. W ramach przykładu wykonajmy następujące obliczenie.
Wyraź liczbę w systemie dziesiętnym  w postaci ósemkowej, dwójkowej i szes-
nastkowej.

Najpierw zamieńmy liczbę w systemie dziesiętnym  na postać ósemkową, 
korzystając z tradycyjnej metody. Daje nam to 

Teraz weźmiemy postać ósemkową i zapiszemy odpowiednik dwójkowy każdej  
z cyfr w grupach po trzy cyfry binarne, a więc:

Po zbliżeniu ich do siebie otrzymamy dwójkowy odpowiednik liczby , 
tzn. 

Następnie, zaczynając od przecinka, działając w każdą stronę, grupujemy te same 
cyfry dwójkowe w grupy po cztery. Daje nam to

Do grup na każdym z końców w razie potrzeby dodajemy zero.
Teraz zapisujemy odpowiednik szesnastkowy każdej z grup czterech liczb dwójko-
wych, a więc otrzymujemy 

Po zamienieniu (12) i (10) na odpowiadające im symbole szesnastkowe, C i A otrzymu-
jemy .

Po zebraniu wyników cząstkowych mamy:

Kolejna ramka.

Przeanalizowaliśmy poprzednie przykłady całkiem szczegółowo. W praktyce metoda 
jest bardziej zwięzła. Oto kolejny przykład. 
Zamień liczbę w systemie dziesiętnym  na postacie ósemkową, dwójkową  
i szesnastkową.

Najpierw ustalmy ósemkowy odpowiednik liczby . Jest to 

Dwójkowy odpowiednik każdej z cyfr ósemkowych w grupach po trzy to 



Program F. 156

z dokładnością 
do trzech miejsc 
po przecinku

Po zgrupowaniu po cztery w każdym kierunku od przecinka otrzymujemy

Odpowiednik szesnastkowy każdej z grup po cztery cyfry daje 

Zatem

Temat jest bardzo ważny, więc przeróbmy jeszcze jeden przykład. 
Przekształć  na postać ósemkową, dwójkową i szesnastkową. 

Ten przykład możesz wykonać zupełnie samodzielnie. 
Rozwiąż go, a następnie sprawdź swoje wyniki w kolejnej ramce.

To byłoby na tyle.
Przejdź do kolejnej ramki.

Metoda odwrotna

Oczywiście opisaną wcześniej metodę można zastosować odwrotnie, tzn. zacząć od 
liczby szesnastkowej, zamienić ją w grupach po cztery cyfry na postać dwójkową, 
przegrupować w grupy po trzy cyfry z każdej strony przecinka, a następnie prze-
kształcić je na odpowiednik w systemie ósemkowym. Na samym końcu liczbę ósem-
kową można przekształcić na postać dziesiętną, korzystając z tradycyjnych metod.
Oto przykład, który będziesz w stanie wykonać bez większych kłopotów. 

Wyraź liczbę szesnastkową  w postaci dwójkowej, ósemkowej i dziesiętnej. 

Zapisz  w grupach po cztery cyfry dwójkowe.
Zgrupuj po trzy cyfry dwójkowe w obie strony od przecinka.
Znajdź odpowiednik ósemkowy każdej z grup trzech cyfr.
W końcu przekształć liczbę ósemkową na jej odpowiednik w systemie dziesiętnym. 

Rozwiąż ten przykład, a następnie sprawdź wyniki w kolejnej ramce.
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z dokładnością 
do trzech miejsc 
po przecinku

Teraz dla wprawy wykonaj jeszcze jeden przykład. 

Wyraź  w systemie dwójkowym, ósemkowym i dziesiętnym. 

Sprawdź wyniki w kolejnej ramce.

Przerwijmy teraz na chwilę, aby podsumować najważniejsze wiadomości na temat 
systemów liczbowych.

Podsumowanie
Zamieniając liczbę całkowitą w systemie dziesiętnym na postać dwójkową, zapisu-
jemy reszty z wielokrotnego dzielenia tej liczby przez 2. [130] 
Zamieniając liczbę całkowitą w systemie dziesiętnym na postać ósemkową, zapisu-
jemy reszty z wielokrotnego dzielenia tej liczby przez 8. [130]
Zamieniając liczbę całkowitą w systemie dziesiętnym na postać dwunastkową, zapi-
sujemy reszty z wielokrotnego dzielenia tej liczby przez 12. [131]
Zamieniając ułamek w systemie dziesiętnym na postać ósemkową, mnożymy go 
wielokrotnie przez 8 do pożądanego poziomu dokładności. [133]
Zamieniając ułamek w systemie dziesiętnym na postać dwunastkową, mnożymy go 
wielokrotnie przez 12 do pożądanego poziomu dokładności. [136]
Zamieniając ułamek w systemie dziesiętnym na postać szesnastkową, zamieniamy 
go najpierw na postać ósemkową. Następnie każdą cyfrę postaci ósemkowej zapisu-
jemy w postaci dwójkowej. Otrzymane w ten sposób cyfry dwójkowe grupujemy po 
cztery i zapisujemy odpowiednik szesnastkowy dla każdej takiej grupy. [137]

Ćwiczenia na powtórzenie
Wyraź następujące liczby w systemie dziesiętnym:

Wyraź  w postaci dwunastkowej.
Przekształć  na jej odpowiednik w systemach ósemkowym, dwójkowym 
i szesnastkowym.

          oraz
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oraz oraz

z

Dotarliśmy właśnie do końca tego programu. Poniżej znajdziesz listę kontrolną Czy 
potrafisz?, dzięki której możesz sprawdzić, w jakim stopniu zrozumiałeś przedstawiony 
materiał. Zauważysz zapewne, że pytania te odpowiadają celom nauczania określonym 
na początku programu, więc wróć i spróbuj rozwiązać Quiz, który umieściliśmy pod 
nimi. Następnie spróbuj rozwiązać Zadania sprawdzające. Pracuj w swoim tempie, nie 
ma potrzeby się spieszyć. Dalsze wyzwania dostarczą ci dodatkowej, cennej praktyki.

Czy potrafisz?
Lista kontrolna F.1

Zanim przejdziesz do testu końcowego, oceń w skali od 1 do 5 
w jakim stopniu jesteś pewien, że potrafisz:

wykonywać działania arytmetyczne na liczbach całkowitych,
Tak               Nie

sprawdzić wyniki obliczeń, korzystając z zaokrągleń,
Tak               Nie
dokonywać rozkładu liczby naturalnej na czynniki pierwsze,
Tak               Nie
znaleźć największy wspólny dzielnik (NWD) i najmniejszą wspólną 
wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych,
Tak               Nie
wykonywać działania na ułamkach, stosunkach i procentach,
Tak               Nie
wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych,
Tak               Nie

wykonywać działania na potęgach,
Tak               Nie
zapisywać liczby w postaci wykładniczej oraz inżynierskiej 
i wykonywać obliczenia do wymaganego poziomu dokładności,
Tak               Nie
rozumieć konstrukcję różnych systemów liczbowych i przekształcać 
liczby z jednego systemu liczbowego na inny.
Tak               Nie
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oraz oraz

z

Zadania sprawdzające F.1
Ćwiczenia oznaczone symbolem  można znaleźć online pod adresem  
www.macmillanihe.com/stroud8).
Możesz tam prześledzić rozwiązania krok po kroku i skorzystać ze wskazówek online. 
Dostępne są całe obliczenia.

Umieść odpowiedni znak < lub > pomiędzy każdą 
z następujących par liczb:

Oblicz wartość każdego z następujących wyrażeń:

Zapisz każdą z następujących liczb jako iloczyn 
liczb pierwszych:

Zaokrąglij każdą z następujących liczb do najbliższej 
10, 100 i 1000:

Znajdź (i) NWD i (ii) NWW dla:

Skróć każdy z następujących ułamków do postaci 
nieskracalnej:

Oblicz wartość każdego z poniższych wyrażeń, podając 
odpowiedź w postaci ułamka zwykłego:

W każdym z poniższych przypadków podano proporcje 
mieszaniny. Znajdź dla każdej z nich stosunki:

 składnika A oraz     składnika B

   składnika P,    składnika Q i reszta składnika R

   składnika R,     składnika S,    składnika T
       i reszta składnika U
Podaj:

  wyrażone w postaci procentu

       wyrażone jako ułamek nieskracalny
           z
Oblicz wartość każdego z następujących wyrażeń z 
dokładnością do (i) czterech cyfr znaczących oraz (ii) trzech 
miejsc po przecinku:

8) Przypis tłumacza: tylko w j. angielskim.
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Przekształć każdy z następujących ułamków zwykłych na postać 
dziesiętną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku:

Zapisz każdą z następujących liczb w postaci skróconej:

Przekształć każdy z poniższych ułamków dziesiętnych na 
ułamek zwykły w postaci nieskracalnej:

Zapisz każdą z następujących liczb jako jedną liczbę 
podniesioną do potęgi:

Znajdź wartość każdej z poniższych liczb z dokładnością 
do trzech miejsc po przecinku:

Wyraź w postaci wykładniczej:

Przekształć na postać inżynierską:

Oblicz następujący iloczyn, podając wynik zarówno w postaci 
wykładniczej, jak i w postaci inżynierskiej:

Każdy z poniższych podpunktów zawiera liczby uzyskane 
w wyniku pomiarów. Wykonaj obliczenia, zachowując 
odpowiedni poziom dokładności:

Wyraź następujące liczby w systemie dziesiętnym:

Przekształć  na jej odpowiednik w systemie 
ósemkowym, dwunastkowym i szesnastkowym.

Dalsze wyzwania F.1

Umieść odpowiedni znak < lub > pomiędzy każdą z poniższych 
par liczb:

Znajdź wartość każdego z następujących wyrażeń:

Zaokrąglij każdą z następujących liczb do najbliższej 10, 100, oraz 1000:
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Oblicz wartość każdego z następujących wyrażeń z dokładnością do:
pięciu cyfr znaczących,
czterech miejsc po przecinku,
wymaganego poziomu dokładności, wiedząc, że każda z liczb podanych 
w nawiasach została uzyskana w wyniku pomiaru.

          (potęga 2, dzielnik 6, mnożnik 3)

                (potęga 2, dzielnik 12)

                  (potęga 2, dzielnik 3, mnożnik 2)

         (potęga 2)

         (potęga 2)

Znajdź rozkład na czynniki pierwsze dla każdej z następujących liczb:

Znajdź NWD i NWW dla każdej z następujących par liczb:

Skróć każdy z poniższych ułamków do postaci nieskracalnej:

Oblicz wartość:

Wyraź każdą z następujących liczb jako ułamek zwykły w postaci nieskracalnej:

Wyraź każdy z poniższych ułamków jako procent z dokładnością do jednego 
miejsca po przecinku:

Znajdź:
       z            z
           z              z
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W każdym z poniższych przypadków podano właściwości mieszanek. Dla każ-
dego z nich znajdź A : B : C.

 składnika A,    składnika B i reszta składnika C;

 składnika A i składników B i C w stosunku 1 : 2;

A, B oraz C zostały zmieszane w stosunkach A : B = 2 : 5 oraz B : C = 10 : 11;
A, B oraz C zostały zmieszane w stosunkach A : B = 1 : 7 oraz B : C = 13 : 9.

Zapisz każdą z następujących liczb w skróconej postaci:

Przekształć każdą z następujących liczb do postaci nieskracalnego ułamka 
zwykłego:

Zapisz każde z następujących wyrażeń w postaci liczby podniesionej do pew-
nej potęgi:

Znajdź wartość każdej z następujących liczb z dokładnością do trzech miejsc 
po przecinku:

Przekształć każdą z następujących liczb na postać dziesiętną z dokładnością 
do trzech miejsc po przecinku:

Wyraź w postaci wykładniczej:

Zapisz w postaci inżynierskiej:

Znajdź wartość poniższego wyrażenia, podając wynik w postaci wykładni-
czej i inżynierskiej:

Przekształć każdą z poniższych liczb w systemie dziesiętnym na postać (i) 
dwójkową, (ii) ósemkową, (iii) dwunastkową oraz (iv) szesnastkową:

Przekształć każdą z poniższych liczb ósemkowych na postać (i) dwójkową, 
(ii) dziesiętną, (iii) dwunastkową i (iv) szesnastkową:

Przekształć każdą z poniższych liczb dwunastkowych na postać (i) dwójko-
wą, (ii) ósemkową, (iii) dziesiętną i (iv) szesnastkową:

Przekształć każdą z poniższych liczb dwójkowych na postać (i) dziesiętną, 
(ii) ósemkową, (iii) dwunastkową i (iv) szesnastkową:

Przekształć każdą z poniższych liczb szesnastkowych na postać (i) dwójko-
wą, (ii) ósemkową, (iii) dwunastkową i (iv) dziesiętną:

Więcej ćwiczeń z tego tematu, stosowanych w nauce i inżynierii, znajdziesz  
na stronie internetowej tej książki dostępnej pod adresem  
www.macmillanihe.com/stroud [tylko w j. angielskim – przyp. tłumacza]


