
Matematyka	  -‐	  30	  zagadnień	  kl.	  5	  SP	  	  

	  

1.	  Oblicz,	  	  pamiętając	  	  o	  	  kolejności	  wykonywania	  działań:	  
	   	   23-‐12:(2·∙3)	  

2.	  Ile	  	  jest	  	  liczb	  	  trzycyfrowych	  	  mniejszych	  	  od	  	  351?	  

3.	  O	  ile	  	  większa	  	  jest	  	  suma	  	  liczb	  	  45	  	  i	  	  26	  	  od	  	  ich	  	  	  różnicy?	  

4.	  Jaka	  	  jest	  	  cyfra	  	  dziesiątek	  	  wyniku	  	  dzielenia	  	  45824:32	  ?	  

5.	  Pani	  	  	  Helenka	  	  otrzymuje	  	  14	  zł	  	  za	  	  godzinę	  	  pracy.	  Ile	  	  pieniędzy	  	  zarobiła,	  	  
pracując	  	  przez	  	  trzy	  	  dni	  	  po	  	  6	  	  godzin	  	  dziennie?	  

6.	  Czy	  	  liczba	  	  !"
#
	  	  jest	  	  większa	  	  niż	  	  3$

#
	  ?	  Odpowiedź	  	  uzasadnij.	  

7.	  	  3!
$
	  	  litra	  	  soku	  	  rozlano	  do	  	  ćwierćlitrowych	  	  	  kubków.	  Ile	  	  kubków	  	  

	   napełniono?	  

8.	  Jaką	  	  liczbę	  	  należy	  	  dodać	  	  do	  	  liczby	  	  2%
&
	  ,	  	  aby	  	  otrzymać	  	  6$

'
	  ?	  

9.	  	  4 %
!$
	  godziny	  -‐	  ile	  	  to	  	  minut?	  

10.	  Podaj	  	  odwrotność	  	  liczby	  	  4$
%
	  .	  

11.	  Czy	  	  istnieje	  	  trójkąt	  	  o	  	  bokach:	  	  3cm,	  3cm,	  6cm?	  

12.	  	  Podaj	  	  wynik	  	  działania:	  4,3754∙	  10:100:100·∙1000000·10=	  

13.	  Za	  	  3,5	  	  kg	  	  marchwi	  	  zapłacono	  	  16,17	  zł.	  	  Ile	  	  kosztował	  	  kilogram	  	  marchwi?	  

14.	  Słoń	  	  waży	  	  3	  	  tony,	  	  wrona	  	  30	  dag,	  a	  	  mrówka	  	  0,3	  g.	  Ile	  	  razy	  	  wrona	  	  jest	  	  
cięższa	  	  od	  	  mrówki?	  

15.	  	  Pan	  Karol	  kupił	  	  2,4	  kg	  	  jabłek	  	  po	  	  2,50	  zł	  	  za	  	  kilogram	  	  i	  	  1,73	  kg	  	  gruszek	  	  
po	  	  4zł	  	  za	  	  kilogram.	  	  Ile	  	  razem	  	  zapłacił	  za	  	  te	  	  owoce?	  

16.	  Oblicz	  	  pole	  	  i	  	  obwód	  	  prostokąta	  	  o	  	  wymiarach	  	  2m	  	  na	  	  5	  dm>	  



17.	  Trójkąt	  	  prostokątny	  	  ma	  	  boki	  	  długości	  	  30cm,	  34cm,	  16cm.	  Jakie	  jest	  	  pole	  	  
tego	  	  trójkąta?	  

18.	  Oblicz	  	  pole	  	  trapezu,	  	  w	  	  którym	  	  wysokość	  	  ma	  	  4cm,	  	  jedna	  	  z	  	  podstaw	  	  ma	  	  
10cm,	  	  a	  	  druga	  	  jest	  	  o	  	  5	  cm	  	  od	  	  niej	  	  dłuższa.	  

19.	  Jedna	  	  z	  	  przekątnych	  	  rombu	  	  ma	  10cm.	  Oblicz	  	  pole	  	  tego	  	  rombu,	  	  jeśli	  	  
druga	  	  przekątna	  jest	  	  o	  	  4cm	  	  dłuższa.	  

20.	  Jakie	  	  pole	  	  ma	  	  kwadrat	  	  o	  	  obwodzie	  	  20cm?	  

21.	  Wykonaj	  	  działania:	  
	   1,7	  +	  4,3=	  
	   6,3	  -‐	  2,4	  =	  
	   5,31	  ·∙	  0,29	  =	  
	   0,583	  :	  0,11	  =	  

22.	  Oblicz:	  
	   3	  ·∙	  (-‐21)	  =	  
	   (-‐84)	  :	  2	  =	  
	   (-‐6)	  -‐	  2	  -‐	  (-‐4)	  =	  
	   (-‐5)	  +	  12	  +	  (-‐6)	  =	  

23.	  Jaką	  	  liczbę	  	  należy	  	  wpisać	  w	  	  puste	  	  miejsce?	  
	   (-‐5)+12	  +(-‐4)	  +.....=	  0	  

24.	  a)	  Ile	  	  ścian	  bocznych	  	  ma	  	  graniastosłup	  	  siedmiokątny?	  
	  	  	  	  	  	  	  b)	  Ile	  	  wszystkich	  	  krawędzi	  	  ma	  	  graniastosłup	  	  sześciokątny?	  
	  	  	  	  	  	  	  c)	  	  Ile	  	  wierzchołków	  	  ma	  	  graniastosłup	  	  dwudziestokątny?	  

25.	  Narysuj	  	  siatkę	  	  prostopadłościanu	  	  o	  	  krawędziach	  	  długości	  3cm,	  	  4cm,	  	  
5cm.	  

26.	  Oblicz	  	  pole	  i	  	  objętość	  	  prostopadłościanu	  	  o	  	  wymiarach	  	  11cm,	  9cm,	  3cm.	  

27.Oblicz	  	  objętość	  	  sześcianu	  	  o	  	  krawędzi	  	  6	  dm.	  

28.	  Oblicz	  	  objętość	  	  prostopadłościanu	  	  o	  	  wymiarach:	  45	  mm,	  2cm,3cm.	  

29.	  Kubek	  	  ma	  	  pojemność	  	  250	  ml.	  Do	  	  dzbanka	  	  przelano	  	  zawartość	  	  pięciu	  	  
pełnych	  	  kubków.	  Ile	  	  litrów	  	  płynu	  	  jest	  	  w	  	  dzbanku?	  



30.	  	  	  Wyraź	  	  w	  litrach	  	  objętość	  	  prostopadłościanu	  	  o	  	  wymiarach:	  	  	  2dm,	  4	  dm,	  
5	  dm.	  	  

	  


