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Sprawdź, co już umiesz! (2)

 1. Suma 16,95 + 8,5 jest równa:

A. 27,80 B. 27,70 C. 25,45 D. 24,45

 2. Różnica 52,7 – 24,46 jest równa:

A. 38,36 B. 38,34 C. 28,36 D. 28,24

 3. Iloczyn 16,8 × 9,8 jest równy:

A. 168,64 B. 164,64 C. 108,64 D. 98,64

 4. Iloraz 22,922 : 0,73 jest równy:

A. 314 B. 31,4 C. 3,14 D. 0,314

 5. Tomek waży 38 kg, jego tata jest od niego dwa razy cięższy, a mama waży 
o 22 kg mniej od taty. Ile waży mama Tomka?

A. 88 kg B. 76 kg C. 60 kg D. 54 kg

 6. Wczasy w promocji kosztowały 2400 zł. Po pewnym czasie podrożały o 20%. 
Ile kosztują teraz te wczasy?

A. 480 zł B. 1920 zł C. 2420 zł D. 2880 zł

 7. Ile wynosi suma kątów wewnętrznych 
narysowanego wielokąta?

A. 720° 
B. 540°               
C. 360° 
D. 180°

 8. Która z narysowanych fi gur spełnia wszystkie trzy warunki? 

I. Jedna oś symetrii.   II. Jedna para boków równych.   III. Dwa kąty rozwarte.

 A. B. C.  D.
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 9. Obwód równoległoboku jest równy 50 cm. Jeden z jego boków ma długość 
12 cm. Jaką długość ma drugi bok tego równoległoboku?

A. 6 cm B. 13 cm  C. 26 cm  D. 38 cm

10. Jakie jest pole narysowanego trójkąta?

A. 4 cm2  
B. 8 cm2 
C. 7,5 cm2  
D. 15 cm2

Na rysunku przedstawiono prostopadłościenny pojemnik (bez wieczka) wykonany 
z cienkiej blachy.

11. Jaka jest łączna powierzchnia wszystkich ścian 
tego naczynia?

A. 1200 cm2  B. 680 cm2 

C. 580 cm2   D. 480 cm2

12. Ile litrów płynu zmieści się w tym pojemniku?

A. mniej niż 0,5 l B. więcej niż 0,5 l, ale mniej niż 0,75 l 

C. więcej niż 0,75 l, ale mniej niż 1 l D. więcej niż 1 l

13. Klasy szóste pojechały na jednodniową wycieczkę do Warszawy. W wycieczce 
wzięło udział 49 uczniów i 4 dorosłych opiekunów. Koszt wycieczki dla 
ucznia wyniósł 36 złotych, a dla opiekuna 46 złotych. Jaki był łączny koszt 
wycieczki?

Odpowiedź: 
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14. Do stołówki kupiono 80 opakowań makaronu po 5,50 zł za opakowanie 
i o 15 mniej opakowań ryżu po 4,20 zł za opakowanie. Na zakupy hurtownia 
udzieliła 5% rabatu. Ile zapłacono za zakupy?

Odpowiedź: 

15. Podłoga w hali magazynowej ma kształt prostokąta o bokach 75 m i 50 m. 
Zaplanowano dwukrotne pomalowanie podłogi farbą. Jeden litr farby 
wystarcza na pomalowanie 10 m2 podłogi. Farbę można kupić w 7,5 l 
opakowaniach, a jedno takie opakowanie kosztuje 46,80 zł. Ile będzie 
kosztowała farba potrzebna do pomalowania tej podłogi?

Odpowiedź: 

Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Punkty

Razem:
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Wpisz do tabeli liczby punktów zdobyte w każdym ze Sprawdź, co już umiesz!

Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sprawdź, co 
już umiesz! (1)

Sprawdź, co 
już umiesz! (2)

Wnioski:

Co w obu testach 
poszło mi dobrze?

Co w drugim teście 
poszło mi lepiej 
niż w pierwszym?

Co w drugim teście 
poszło mi gorzej 
niż w pierwszym?

Co w obu testach 
poszło mi kiepsko?

W czym ostatnio
robię największe 
postępy?

Mój plan na 
najbliższe dni:
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Na początku grudnia, jak co miesiąc, pan Jacek dostał z banku wyciąg ze swojego 
konta, czyli zestawienie wykonanych w ciągu listopada operacji fi nansowych. Oto 
jego początek:

Ile pieniędzy miał na koncie pan Jacek 1.11.2006 roku?

A. 673,40 zł B. 678,80 zł C. 684,20 zł D. 1352,20 zł

Debet powstaje wtedy, gdy posiadacz rachunku wypłaca więcej pieniędzy niż 
znajduje się w chwili wypłaty na jego koncie. Którego dnia na koncie pana 
Jacka powstał debet?

A. 2.11.2006 B. 3.11.2006 C. 4.11.2006 D. 5.11.2006

a)  Ile pieniędzy wypłacił pan Jacek z bankomatu 
4 listopada? 

b) Jaki był stan jego konta 5 listopada? 

Na początku każdego miesiąca pan Jacek wykorzystuje konto do opłacenia 
comiesięcznych rachunków za mieszkanie, telefon i internet.

a) Ile pan Jacek płaci za mieszkanie?  

b) A ile zapłacił za telefon? 

Ile zapłacił pan Jacek łącznie: za mieszkanie, telefon i internet w listopadzie?

A. 455,40 zł B. 522,60 zł C. 576,60 zł D. 704,00 zł

11
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55

Niewielki debet
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Co miesiąc pan Jacek płaci także stałą opłatę za prowadzenie rachunku.

a) Ile płaci bankowi miesięcznie?  
b) A ile płaci rocznie?

Odpowiedź: 

Na szczęście, 7 listopada na konto pana Jacka wpłynęło jego wynagrodzenie 
za wykonany wcześniej projekt w wysokości 820,60 zł. Jaki był stan jego 
konta po tej wpłacie?

Odpowiedź: 

Oto inny fragment wyciągu pana Jacka. Uzupełnij puste pozycje 
(do 28.11.2006).

Data operacji Opis operacji Kwota operacji Saldo

24.11.2006 transakcja kartą płatniczą – 35,00 + 360,20

24.11.2006 wypłata z bankomatu + 110,20

26.11.2006 transakcja kartą płatniczą – 88,20

26.11.2006 transakcja kartą płatniczą – 39,50

28.11.2006 wypłata z bankomatu – 167,50

28.11.2006 transakcja kartą płatniczą – 120,50

30.11.2006 przelew z innego banku

Ostatniego dnia listopada na konto pana Jacka wpłynęło kolejne 
honorarium. Po tej wpłacie stan konta wyniósł 650,40 zł. Jak wysoka była 
ta wpłata? Wpisz właściwe dane do ostatniego wiersza tabeli wyżej.

66

77

88

99
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Pan Jurek postanowił, że w czasie wakacji odbędzie wycieczkę samochodem po kilku europejskich 
stolicach. Nie miał akurat pod ręką atlasu samochodowego Europy, więc zaczął planować swoją 
podróż, korzystając ze zwykłej mapy.

a)  Ta mapa wykonana jest w skali 1 : 10 000 000. Ilu centymetrom 
w rzeczywistości odpowiada 1 cm na tej mapie?

 A. 100 000 000  B. 10 000 000  C. 1 000 000 D. 100 000

b) Ile to metrów?
 A. 100 000 000  B. 10 000 000  C. 1 000 000 D. 100 000

c) A ile kilometrów?
 A. 10 000   B. 1000  C. 100  D. 10

a)  Rzeczywista odległość „w linii prostej” z Warszawy   
do Berlina wynosi mniej więcej 510 kilometrów. 
Oblicz, jaka powinna być odległość obu miast na 
tej mapie. 

b)  Zmierz tę odległość na mapie i porównaj ze swoimi  
obliczeniami.

a)  Zmierz, jaka jest na mapie odległość w centymetrach  
z Berlina do Brukseli.

b)  Jaka jest odległość „w linii prostej” między tymi  
dwoma miastami w rzeczywistości?

11

22

33

Wyprawa po Europie
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Pierwsza część trasy miała prowadzić z Warszawy, przez Berlin i Brukselę, do 
Paryża. Żeby ocenić, ile w przybliżeniu będzie miał do przejechania kilometrów, 
pan Jurek przyjął, że odległość ,,samochodowa” między dwoma miastami jest 
o 20% większa od odległości między nimi w linii prostej.

Ile kilometrów liczy, zgodnie z metodą obliczeń przyjętą przez pana Jurka, 
trasa z Warszawy do Berlina (por. zadanie 2)?

A. około 410 km B. około 510 km C. około 560 km D. około 610 km

a) Ile centymetrów liczy na mapie pierwsza część trasy pana Jurka?

Odpowiedź: 

b) Ile to mniej więcej kilometrów po drogach?

Odpowiedź: 

a)  W drodze powrotnej z Paryża do Warszawy pan Jurek chciał jeszcze 
zwiedzić Pragę i Wiedeń. W jakiej kolejności powinien odwiedzić te dwa 
miasta, aby droga powrotna była krótsza?

Odpowiedź: 

b) Ile kilometrów może w ten sposób zaoszczędzić?

Odpowiedź: 

44

55

66
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Na diagramie przedstawiono procentowe zużycie wody w typowym polskim 
gospodarstwie domowym.

W ostatnich latach średnie zużycie wody na 1 osobę wynosiło w naszym kraju 
około 150 litrów dziennie.

a)  Ile litrów wody zużywa w naszym kraju typowa  
czteroosobowa rodzina w ciągu jednego dnia?

b) A w ciągu miesiąca liczącego trzydzieści dni? 

Ile litrów wody zużywa ta rodzina w ciągu dnia do

a) mycia naczyń i sprzątania? 

b) podlewania ogrodu, mycia samochodu i innych celów? 

c) utrzymania higieny osobistej? 

d) picia i gotowania? 

Ile litrów wody zużywa czteroosobowa rodzina w ciągu jednego miesiąca 
(30 dni) do utrzymania higieny osobistej i do spłukiwania toalety? Ile to 
metrów sześciennych wody?

Odpowiedź: 

11
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Wystarczy zakręcać kran?
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Ilość wody zużywanej podczas kąpieli w wannie 
zależy od wielkości wanny i tego, do jakiego 
poziomu jest ona wypełniona. Średnio, na jedną 
kąpiel w wannie zużywa się około 120 litrów wody. 
Kąpiąc się pod natryskiem, zużywa się około 
8 litrów wody w ciągu minuty. Zamiana kąpieli 
w wannie na natrysk, to jedna z najprostszych 
metod oszczędzania wody.

Ale oszczędności można robić jeszcze prościej. Wystarczy zakręcać kran, myjąc 
zęby, aby zaoszczędzić około 10 litrów wody podczas jednego mycia.

Bardzo wiele wody ucieka nam z cieknących kranów. Z kranu, z którego kapie 
jedna kropla wody na sekundę, w ciągu godziny wycieka 1 litr wody.

a)  Ile minut trzeba spędzić pod natryskiem, żeby zużyć  
tyle samo wody, co podczas jednej kąpieli w wannie?

b)  Typowa kąpiel pod natryskiem trwa około 5 minut.  
Ile wody w tym czasie się zużyje?

c)  Litr ciepłej wody kosztuje około 1 grosza. Ile można  
zaoszczędzić, zamieniając kąpiel w wannie na 
pięciominutowy natrysk?

d)  A ile pieniędzy zaoszczędzi w ten sposób w ciągu roku  
osoba, która kąpie się codziennie?

Ile litrów wody może zaoszczędzić w ciągu miesiąca czteroosobowa rodzina, 
zakręcając wodę podczas mycia zębów, jeśli każdy jej członek myje zęby trzy 
razy dziennie?

Odpowiedź: 

Z zepsutego kranu kapie w ciągu 10 sekund 30 kropli wody. 
Ile metrów sześciennych wody wykapie z tego kranu w ciągu roku?

Odpowiedź: 

44

55

66




