
Czas 

1. Jaką częścią tygodnia jest: 

a) 1 dzień  b) 2 dni   c) 5 dni   d) 6 dni? 

2. Jaką częścią roku jest: 

a) 1 miesiąc  b) 4 miesiące  c) 9 miesięcy  d) 11 miesięcy 

3. Jaś wrócił 12 sierpnia z trzytygodniowego pobytu u cioci. Podaj datę wyjazdu Jasia do cioci. 

4. Ile czas u upływa: 

a) od 7:15 do 9:35 

b) od 22:05 do 7:10 

c) od 16:32 do 23:30 

5. Która będzie godzina, jeśli od godz. 5:30 rano upłynie: 

a) 58 min 

b) 1 h 29 min 

c) 2 h 33 min 

d) 7 h 48 min 

6. Mamy godzinę 13:20. Która godzina była? 

a) 50 min temu? 

b) 1 h 20 min temu? 

c) 2 h 45 min temu? 

d) 5 h 29 min temu? 

7. Ile dni trwał rej,  który zaczął się 27 czerwca, a skończył się 1 lipca? 

8. Zakończenie roku szkolnego odbyło się 28 czerwca, a rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego 

odbędzie się 2 września. Ile tygodni i dni minęło? 

9. Jaka będzie data w dniu, w którym od 18 marca upłynie 7 tygodni i 6 dni? 

 

Jednostki długości 

1. Zamień na mm: 

a) 3 cm  b) 11 cm  c) 14 cm  d) 28 cm 



e) 15 cm f) 93 cm  g) 130 cm  h) 1465 cm 

2. Zamień na cm: 

a) 4 dm  b) 31 dm c) 17 dm  d) 110 dm  e) 214 dm 

f) 3 m  g) 9 m  h) 18 m   i) 74 m   j ) 789 m 

3. Zamień na metry: 

a) 5 km   b) 41 km  c) 984 km  d) 4782 km 

4. Zamień na cm: 

a) 5cm 2 mm  b) 7 cm 9 mm  c) 9 cm 4 mm  d) 17 cm 6 mm 

e) 78 cm1 mm  f) 96 cm 3 mm  g) 789 cm 5 mm h) 147 cm 9 mm 

5. Zamień na dm: 

a) 3 dm 8 cm  b) 5 dm 9 cm  c) 78 dm 1 cm  d) 96 dm 3 cm 

e) 87 dm 7 cm  f) 173 dm 4 cm  g) 326 dm 9 cm  h) 271 dm 3 cm 

6. Zamień na metry: 

a) 1 m 47 cm  b) 21 m 48 cm  c) 78 m 36 cm  d) 78 m 39 cm 

e) 47 m 69 cm  f) 98 m 99 cm  g) 178 m 33 cm  h) 981 m 87 cm 

9. Oblicz: 

a) 17 cm 1 mm + 26 cm 5 mm   b) 96 cm 6 mm + 47 cm 9 mm 

c) 115 cm 7 mm - 14 cm 6 mm   d) 69 cm 3 mm - 21 cm 8 mm 

e) 21,6 cm + 97,6 cm    f) 98,1 cm - 97,6 cm 

g) 77,9 cm - 37,9 cm    h) 123,4 cm + 361,9 cm 

10. Oblicz: 

a) 12 m 39 cm + 61 m 30 cm   b) 16 m 37 cm + 63 m 47 cm 

c) 91 m 74 cm - 43 m 61 cm   d) 174 m 36 cm - 121 m 71 cm 

e) 3,14 m + 4,82 m    f) 16,31 m + 74,34 m 

g) 34,45 m - 31,75 m    h) 969,74 m - 361,2 m 

 

11. Ania miała kilka kawałków tasiemki: 20 cm, 1 m 21 cm, 4 dm, 98 cm. Czy uda się jej utworzyć 

tasiemkę o długości 2,5 metra? 



12. Michał i Małgosia chodzą do jednej szkoły. Umówili się, że Małgosia przyjdzie po Michała, a 

następnie razem pójdą do szkoły. Michał mieszka 2 km 312 m od szkoły, natomiast Małgosia mieszka 

1 km 654 m od Michała. Jak długą drogę pokonuje Małgosia do szkoły? 

13. Michał ma 1,6 m wzrostu. Wojtek jest od niego o 35 cm niższy. Podaj wzrost Wojtek w metrach. 

14. Antek ma 1,45 m wzrostu. Jego siostra jest o 12 cm wyższa, a brat o 2,3 dm wyższy od siostry. 

Podaj wzrost rodzeństwa Antka. 

15. Z listewki o długości 2,45 m odcięto najpierw 1,34 m, a następnie jeszcze 0,67 m. Jaka długość 

listewki pozostała? 

16. Maratończyk postanowił przebiec trasę ze Szczecina do Koszalina równą 148,62 km w ciągu 

czterech dni. Pierwszego dnia przebiegł 36,73 km, drugiego o 5,34 km więcej, trzeciego 30,36 km, a 

czwartego resztę. Jaką trasę przebiegł maratończyk czwartego dnia? 

 

Jednostki masy 

1. Zamień na dekagramy: 

a) 2 kg   b) 9 kg   c) 41 kg   d) 74 kg 

  

e) 61 kg   f) 331 kg  g) 471 kg  h) 2364 kg 

i) 40 g   j) 120 g   k) 360 g   l) 1430 g 

m) 14500 g  n) 36400 g  o) 78200 g  p) 169700 g 

2. Zamień na gramy: 

a) 3 kg   b) 6 kg   c) 10 kg   d) 19 kg  

e) 96 kg   f) 112 kg  g) 472 kg  h) 369 kg 

i) 5 dag   j) 11 dag  k) 361 dag  l) 31 dag 

m) 473 dag  n) 369 dag  o) 2310 dag  p) 364100 dag 

3. Zamień na kilogramy: 

a) 3 kg 21 dag   b) 3 kg 1 dag   c) 9 kg 9 dag 

d) 12 kg 37 dag   e) 142 kg 7 dag   f) 361 kg 88 dag 

4. Oblicz: 

a) 3 kg 41 dag + 6 kg 28 dag   b) 12 kg 46 dag + 15 kg 39 dag 

c) 9 kg 69 dag - 2 kg 56 kg   d) 58 kg 79 dag - 54 kg 85 dag 

e) 6,32 kg + 6,14 kg    f) 63,78 kg + 3,36 kg 



g) 9,18 kg - 7,14 kg    h) 15,36 kg - 11,48 kg 

5. Marysia zrobiła zakupy, niezbędne do zrobienia ciasteczek. Kupiła 0,45 kg mąki, 0,15 kg cukru, 0,1 

kg masła oraz 0,12 kg mrożonych malin. Ile ważą zakupy Marysi? 

6. Na początku wakacji Marcin ważył 34,52 kg, a następnie przytył o 1,14 kg, a na początku roku 

szkolnego okazało się, że przytył jeszcze o 63 dag. Ile ważył Marcin po wakacjach? 

7. Spiż jest mieszaniną miedzi, cyny, cynku i ołowiu. Ile waży bryła spiżu, w której jest 36,36 kg 

miedzi, 41,36 kg cyny, 11,26 kg cynku i 7,61 kg ołowiu? 

 

Obliczenia pieniężne 

1. Zapisz w złotych: 

a) 1 zł 29 gr   b) 25 zł 69 gr   c) 36 zł 87 gr 

d) 125 zł 36 gr   e) 981 zł 77 gr   f) 445 zł 74 gr 

2. Zapisz za pomocą groszy i złotych: 

a) 23,36 zł   b) 56,21 zł   c) 74,58 zł 

d) 665,32 zł   e) 47,36 zł   f) 780,35 zł 

3. Oblicz: 

a) 25,63 zł + 52,36 zł   b) 3,36 zł +52,32 zł  c) 256,36 zł + 63,21 zł 

d) 236,36 zł + 250,14 zł   e) 778,69 zł + 669,14 zł  f) 254,02 zł + 69,36 zł 

e) 9,36 zł -3,11 zł   f) 87,78 zł - 45,36 zł  g) 142,64 zł-32,41 zł 

h) 963,41- 486,62 zł   h) 871,35 zł -398,36 zł  i) 981,36 zł -785,91 zł 

4.  Zosia kupiła 1 zeszyt za 1,20 zł oraz długopis za 2,31 zł. Ile reszty otrzymała Zosia jeżeli dała 

monetę 5- złotową? 

5. Ewa kupiła baton za 0,99 zł, paczkę gumy za 1,65 zł i puszkę napoju za 1,60 zł. Ile zapłaciła Ewa za 

zakupy? Ile reszty otrzymała z 10 zł? 

6. Trzy książki kosztowały razem 100 zł. Pierwsza z nich kosztowała 35,50 zł, druga 28,80 zł. Ile zł 

kosztowała trzecia książka? 

7. W czasie zawodów Marta skoczyła w dal 2,95 m. Iza skoczyła o 0,07 m dalej niż Marta a 

Agnieszka o 40 cm dalej niż Iza. Ile metrów skoczyła Iza, a ile Agnieszka? 
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3. 23 lipiec 

4.  a) 2 h 20 min b) 9 h 5 min  c) 6 h 58 min 

5. a) 6:28  b) 6:59   c) 8:03   d) 13:18 

6. a) 12: 30  b) 12:00  c)10:35   d) 7: 51 

7. 5 dni 

8. 9 tygodni i 3 dni 

9. 12 maja 

 

Jednostki długości: 

1. a) 30 mm  b) 110 mm  c) 140 mm  d) 280 mm 

e) 150 mm  f) 930 mm  g) 1300 mm  h) 14650 mm 

 

2. a) 40 cm  b) 310 cm  c) 170 cm  d) 1100 cm 

e)2140 cm  f) 300 cm  g) 900 cm  h) 1800 cm           

 

i) 7400 cm  j) 78900 cm 

 

3. a) 5000 m  b) 41000 m  c) 984000 m   d) 4782000 m 

 

4. a) 5,2 cm  b) 7,9 cm  c) 9,4 cm  d) 17,6 cm 

e) 78,1 cm  f) 96,3 cm  g) 789,5 cm  h) 147,9 cm 

 



5. a) 3,8 dm  b) 5,9 dm  c) 78,1 dm  d) 96,3 dm 

e) 87,7 dm  f) 173,4 dm  g) 326,9 dm  h) 271,3 dm 

 

6. a) 1,47 m  b) 21,48 m  c) 78,36 m  d) 78,39 m 

e) 47,69 m  f) 98,99 m  g) 178,33 m  h) 981,87 m 

7. a) 43 cm 6 mm   b) 144 cm 5 mm 

c) 101 cm 1 mm   d) 47 cm 5 mm 

e)119,2 cm    f) 0,5 cm 

g) 40 cm    h) 485,3 cm 

 

8. a) 73 m 69 cm   b) 79 m 84 cm 

c) 48 m 13 cm    d) 52 m 65 cm 

e) 7,96 m    f) 90,65 m 

g) 2,70 m    h) 575,54 m 

 

9. 2,79 m, tak uda się utworzyć tasiemkę o dł. 2,5 m 

10.3,966 km 

11. 1,25 m 

12. Siostra= 1,57 m  Brat= 1,80 m 

13. 0,44 m 

14. 39,46 km 

 

Jednostki masy 

1. a) 200 dag  b) 900 dag  c) 4100 dag  d) 7400 dag 

e) 6100 dag  f) 33100 dag  g) 47100 dag  h) 236400 dag 

i) 4 dag   j) 12 dag  k) 36 dag  l) 143 dag 

m) 1450 dag  n) 3640 dag  o) 7820 dag  p) 16970 dag 

 



2. a) 3000 g  b) 6000 g  c) 10000 g  d) 19000 g 

e) 96000 g  f) 112000 g  g) 472000 g  h) 369000g 

i) 50 g   j) 110 g   k) 3610 g  l) 310 g 

m) 4730 g  n) 3690 g  o) 23100 g  p) 3641000 g 

3. a) 3,21 kg  b) 3,01 kg  c) 9,09 kg   

d) 12,37 kg  e) 142,07 kg  f) 361,88 kg 

 

4. a) 9 kg 69 dag   b) 27 kg 85 dag 

c) 7 kg 13 dag    d) 3 kg 94 dag 

e) 12,46 kg    f) 67,14 kg 

g) 2,04 kg    h) 3,88 kg 

 

5. 0,82 kg 

6. 36,29 kg 

7. 96,59 kg 

 

Obliczenia pieniężne 

1. a) 1,29 zł   b) 25,69 zł   c) 36,87 zł 

d) 125,36 zł   e) 981,77 zł   f) 445,74 zł 

 

2. a) 23 zł 36 gr   b) 56 zł 21 gr   c) 74 zł 58 gr 

d) 665 zł 32 gr   e) 47 zł 36 gr   f) 780 zł 35 gr 

 

3. a) 77,99 zł   b) 55,68 zł   c) 319,57 zł 

d) 246,50 zł   e) 1447,83 zł   f) 323,38 zł 

g) 6,25 zł   h) 42,42 zł   i) 110,23 zł 

j) 476,79 zł   k) 472,99 zł   l) 195,45 zł 

4. 1,49 zł 



5. 4,24 zł , reszty 5,76 zł 

6. 35,70 zł 

7. Iza 3,02 m, Agnieszka 3,42 m 


