
Tytuł: „ Rachunkowe i kalendarzowe łamigłówki”
Autor: Beata Sochacka
Cel w języku ucznia: 
- obliczysz sumy i różnice w zakresie 100,
- rozwiążesz zadania tekstowe,
- wymienisz kolejne miesiące w danym kwartale roku,
- zapiszesz datę za pomocą cyfr rzymskich, 

Sprawdzian „Rachunkowe i kalendarzowe łamigłówki ! ”

1. Oblicz i sprawdź

52 + 36 =                                                                         bo 

24 + 73 =                                                                         bo 

61 + 27 =                                                                         bo

31 + 53 =                                                                         bo           

                                                                                                           …. p./ 8

79 - 36 =                                                                         bo

68 - 34 =                                                                         bo

57 - 25 =                                                                         bo

86 - 22 =                                                                         bo

                                                                                                    …. p./ 8

2. Tak, czy nie?   Skreśl na rysunku błędne promienie.                         

Obliczenia pomocnicze wykonaj pod rysunkiem. 

50 + 18                                                                                      61 + 8

 

72 – 5                                                                                          75 - 7

58 + 10                                                                                       48 + 20

                                                                                                            …. p./ 6



3. Rozwiąż zadania tekstowe

1) Marek ma 16 komiksów z Kaczorem Donaldem, a Krzysiek ma ich o 13 

więcej. Ile komiksów ma Krzysiek?

Rozwiązanie: ______________________________ 

Odpowiedź: 

…………………………………………………………………………………….

.…. p./4

2) Kasia ma 28 porcelanowych słoni, a Ewa ma ich o 7 mniej.

Ile słoni ma Ewa? Ile słoni mają razem?

Rozwiązanie: _____________________________________________ 

Odpowiedź 1: 

…………………………………………………………………………

Odpowiedź 2: 

…………………………………………………………………………

.…. p./6

3) Mama upiekła  rogaliki.  Rozłożyła je  na trzech talerzach,  aby ostygły.  Na 

pierwszym najpierw  położyła  13,  później  dołożyła  jeszcze  7.  Na  drugim 

umieściła  o  8  więcej,  niż  na  pierwszym talerzu.  Na  trzecim położyła  resztę 

rogalików, było ich 16, ale 5 zabrał Marek. 

Ile rogalików mama mogła polukrować?

Obliczenia:

 ____________________________ 

____________________________ 

____________________________                                                        .…. p./3

____________________________                                                        .…. p./2

Odpowiedź: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………                 .…. p./2



4. Wpisz do tabeli nazwy miesięcy, zwróć uwagę, który to kwartał

I kwartał II kwartał

 

III kwartał IV kwartał

                                                                                                               

   .…. p./12

5. Znajdź datę zapisaną trzema sposobami, podkreśl wszystkie  formy zapisu tej 

daty. 

     24 grudnia 1798 r.

06.12.2013 r.                   6 grudnia 2013 r.

24 XII 2013 r.                      24 XII 1798 r.

24.12.1798 r.                   24 grudnia 2013 r.
                                                                                                                    .…. p./3

Uzupełnij  zdanie. W tym właśnie dniu urodził się Adama Mickiewicz. 

 Jest to:   ………………………………………………………………                   

.…. p./1

 Zapisz datę swoich urodzin trzema sposobami.

.…. p./3

Czy zadania były dla Ciebie trudne?   …………………...                                  

Jak się czujesz po sprawdzianie? NARYSUJ BUŹKĘ!                                         


