
30	  	  pytań	  +	  zestawy	  	  kl.4	  

	  

1.	  Wykonaj	  	  działania:	  

	   128	  +	  6	  =	  
	   82	  -‐	  5	  =	  
	   23	  ·∙	  8	  =	  
	   81	  :	  3	  =	  

2.	  Oblicz:	  
	   a)	  sumę	  	  liczb	  64	  	  i	  	  39	  
	   b)	  różnicę	  	  liczb	  	  67	  	  i	  	  28.	  

3.	  Znajdź	  	  liczbę:	  
	   a)	  o	  	  9	  większą	  od	  	  35	  
	   b)	  o	  	  13	  	  mniejszą	  	  od	  	  68	  

4.	  Zosia	  	  waży	  27	  kg	  i	  	  jest	  	  o	  	  8	  	  kg	  	  lżejsza	  	  niż	  	  jej	  	  brat	  	  Andrzej.	  Ile	  	  waży	  	  
Andrzej?	  

5.	  Czołgiem	  	  jedzie	  	  czterech	  	  pancernych.	  Ilu	  	  pancernych	  	  jedzie	  	  w	  	  13	  	  takich	  	  
czołgach?	  

6.	  Narysuj	  	  odcinek	  	  o	  	  długości	  	  4	  cm,	  a	  	  następnie	  	  odcinek	  	  cztery	  	  razy	  	  od	  	  
niego	  	  dłuższy	  	  oraz	  	  cztery	  	  razy	  	  krótszy.	  

7.	  Zapisz	  	  i	  	  oblicz	  	  w	  	  pamięci:	  
	   a)	  	  osiem	  	  do	  	  potęgi	  	  drugiej	  
	   b)	  	  sześcian	  	  liczby	  	  	  4.	  

8.	  	  Ze	  	  150	  	  odcinków	  	  serialu	  	  "Kapitan	  	  Klops"	  	  nadano	  	  już	  	  82.	  Ile	  odcinków	  	  
tego	  	  serialu	  	  pokaże	  	  jeszcze	  	  telewizja?	  

9.	  Oblicz	  	  (32+16):6-‐6=	  

10.	  Zapisz	  	  cyframi	  	  liczbę	  :	  	  	  
	   a)	  dwieście	  	  pięć	  	  tysięcy	  	  czterdzieści	  	  dziewięć	  
	   b)	  dziewięćset	  	  milionów	  dwadzieścia	  	  tysięcy.	  



11.	  a).	  	  200	  groszy	  -‐	  ile	  	  to	  	  złotych?	  
	  	  	  	  	  	  	  b).	  	  7	  zł	  20	  gr	  -‐	  ile	  to	  	  groszy?	  
	  	  	  	  	  	  	  c).	  	  	  120	  	  monet	  	  po	  	  50	  	  gr	  -‐	  ile	  to	  złotych?	  

12.	  Zamień	  	  jednostki:	  
	   a).	  2cm=......mm	  
	   b).	  1km	  527m=...........m	  
	   c).	  	  5kg	  8dag=.......dag	  
	   d).	  	  20g=........dag	  

13.	  Zamień:	  
	   a)	  na	  liczby	  	  rzymskie:	  	  21,	  379	  
	   b)	  na	  liczby	  	  arabskie:	  LV,	  CDIX.	  

14.	  Wykonaj	  	  	  działania	  	  pisemnie:	  
	   a)	  173+825=	  
	   b)	  7205-‐38=	  
	   c)	  41·∙16=	  
	   d)	  532:4=	  

15.	  Do	  	  liczby	  	  cztery	  	  tysiące	  	  trzysta	  	  siedemdziesiąt	  	  dziewięć	  dodaj	  	  trzydzieści	  	  
siedem.	  

16.	  Pomnóż	  	  przez	  	  sześć	  	  liczbę	  	  sześćset	  	  pięćdziesiąt	  	  trzy.	  

17.	  Komplet	  	  mebli	  	  kosztował	  	  2448	  zł.	  Państwo	  	  Kamińscy	  	  kupili	  	  go,	  	  
rozkładając	  	  płatność	  na	  	  8	  	  równych	  	  rat.	  Ile	  wynosiła	  	  jedna	  	  rata?	  

18.	  Narysuj	  	  dowolną	  	  prosta	  	  i	  trzy	  	  	  proste	  	  do	  	  niej	  	  prostopadłe	  	  oraz	  	  trzy	  	  
proste	  do	  	  niej	  	  równoległe.	  

19.	  Narysuj	  	  odcinek	  	  o	  	  długości	  	  3cm	  7mm	  	  oraz	  	  odcinek	  	  dwa	  	  razy	  	  dłuższy	  	  
od	  	  niego.	  

20.	  Narysuj	  	  trójkąt,	  który	  	  ma	  	  jeden	  	  kąt	  	  rozwarty.	  

21.Narysuj	  	  prostokąt	  	  o	  	  wymiarach	  	  2cm	  i	  	  3cm	  	  oraz	  	  oblicz	  	  jego	  	  obwód.	  

22.	  Narysuj	  	  okrąg	  	  o	  	  promieniu	  	  3	  cm	  	  i	  	  zaznacz	  	  w	  	  nim	  	  dowolny	  	  promień	  	  i	  	  
średnicę.	  



23.	  Który	  	  ułamek	  	  jest	  	  mniejszy?	  
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24.	  Oblicz:	  
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25.	  Który	  	  ułamek	  	  jest	  	  większy?	  
	   a)	  0,07	  	  czy	  	  0,7	  
	   b)	  3,406	  	  czy	  	  3,421	  

26.	  Oblicz:	  
	   a)	  1,8+3,42=	  
	   b)	  13,5	  -‐	  7,64=	  

27.	  Orzeszki	  	  w	  	  puszce	  	  ważą	  	  brutto	  	  0,25	  kg,	  a	  	  netto	  	  0,235	  kg.	  Ile	  	  waży	  	  pusta	  	  
puszka?	  

28.	  Oblicz	  	  pole	  	  prostokąta	  	  o	  	  wymiarach	  	  6m	  	  i	  	  12cm.	  

29.	  Oblicz	  	  pole	  	  powierzchni	  	  prostopadłościanu	  	  o	  	  wymiarach	  	  4m,	  2dm,	  2dm.	  

30.	  Oblicz	  	  pole	  	  powierzchni	  	  sześcianu,	  	  jeśli	  	  wiadomo,	  że	  	  suma	  	  długości	  	  
jego	  	  krawędzi	  	  jest	  	  równa	  	  60	  cm.	  

	  


