
Rozgrzewka matematyczna dla klasy IV - luty 

1. Znajdź cyfrę jedności iloczynu: 

a) 11*23*37*49  b) 12*1234*123456*12345678 

2. Między cyfry 2 4 6 4 2 wstaw znaki, a może i nawiasy tak, tak aby otrzymać w wyniku 4. 

3. Każda z liter A, B, C oznacza pewną cyfrę. Znajdź te cyfry wiedząc, że A < B < C oraz 

spełniony jest warunek zapisany obok. 

 

4.  Zapisz możliwie najmniejsza nieparzystą liczbę pięciocyfrową, używając cyfr 0,2 i 5. 

5. Wypisz wszystkie liczby trzycyfrowe, których suma cyfr wynosi 3. 

6. Przedstaw liczbę 88 w postaci sumy dwóch liczb, z których jedna jest trzy razy większa od 

drugiej. 

7. Wypisz wszystkie dzielniki naturalne liczb: 

a) 23 * 3   b) 152 

8. Czy wiek (100 lat) to mniej, czy więcej niż milion godzin? 

9. Pewne urządzenie rozpoczęło pracę 1 kwietnia o godz 800 rano i pracowało 1000 godzin. 

Kiedy wyłączono to urządzenie? 

10. Marta wypisała liczby od 1 do 1 000 000. Ile cyfr wypisała? 

11. Ludność Polski wynosi ok. 38,5 mln osób. W zapisie rzymskim taka liczba to: 

 

12.  Wiek małego Krasnala to 5 lat, 7 kwartałów i  miesiące. Liczba świeczek na jego 

ostatnim torcie urodzinowym była: 

A. Nieprzysta 

B. Liczbą o dwóch dzielnikach naturalnych 

C.  Liczbą mniejszą od 10 

D. Szczęśliwą siódemką. 



13.  Adam był w szkole od 800 do 1500. W tym czasie na zegarze ratuszowej wieży duża 

wskazówka (minutowa) dogoniła małą wskazówkę (godzinową): 

A. 5 razy   B. 7 Razy 

C. 6 razy   D. parzystą ilość razy 

14. Ile jest liczb dwucyfrowych, w których cyfry się powtarzają? 

15. Metalowy pręt ma długość jednego metra. Rozcięcie go każdorazowo kosztuje 1000 zł.  

Ile trzeba zapłacić za rozcięcie tego pręta na 10 równych części. 

16.  Przy dodawaniu kilku liczb uczeń popełnił następujące pomyłki: Cyfrę jedności 2 wziął 

za 9 i cyfrę dziesiątek 4 wziął za 7. W sumie otrzymał 750. Znajdź właściwą sumę. 

17.  Arek wypożycza książkę z biblioteki co dwa dni, Marek co 3 dni, a Rafał co 5 dni. W 

poniedziałek wszyscy spotkali się w bibliotece. W jaki dzień tygodnia nastąpi ponowne 

wspólne spotkanie, jeśli biblioteka pracuje także w soboty i niedziele. 

18. Którą godzinę wskazuje zegar, jeśli do końca doby pozostało 5 razy mniej 

czasu niż upłynęło od jej początku? 

19. W rodzinie Michała liczba chłopców jest 2 razy mniejsza od liczby dziewczynek. 

Razem z rodzicami jest jedenaście osób. Ile Michał ma braci? 

 

20. Podróżni udający się z Łodzi do Krakowa wyruszyli o godzinie 11.56 

i dojechali na miejsce o godzinie 16.42, mając przerwę w podróży trwającą 17 minut. Oblicz, 

ile minut trwała podróż po odliczeniu czasu postoju. 

 


