
Rozgrzewka matematyczna dla klasy V - Kwiecień  

1. Jaka jest powierzchnia działki, jeżeli: 

a) 
2

9
 tej działki wynosi 400m2 

b) 
4

3
 tej działki wynosi 660m2? 

2. Do każdego boku kwadratu o obwodzie 40 cm dorysowano kolejny kwadrat. Jaki obwód 

będzie miała powstała figura? 

3. 3 osoby, czyli 6% pewnej grupy to osoby o ciemnobrązowych oczach. Ile osób liczy ta 

grupa? 

4. Ania miała 26 zł i kupiła 4 takie same paczki ciastek. Kasia miała 32 zł i kupiła 6 

jednakowych paczek ciastek. Po tych zakupach zostało dziewczynom tyle samo pieniędzy. Ile 

kosztowała jedna paczka ciastek? 

5.  Z kwadratu o obwodzie 60cm w każdym rogu wycięto kwadraty o obwodzie 24 cm. Jaki 

obwód ma powstała figura? 

6. Krzysztof co miesiąc dostaje stypendium w wysokości 450 zł. Postanowił, że przez 8 

miesięcy będzie odkładał 30% tej kwoty. Ile pieniędzy Krzysztof odłoży w tym czasie? 

7. 15% pewnej liczby stanowi 9. Ile wynosi 100% tej liczby? 

8.  Wiedząc, że kreska nad liczbą dziesiętną zwiększa tę liczbę 1000-krotnie, zapisz liczbę  

1 000 002. 

9. Jaka to liczba MMMXLVIII?  

10.  Na stole w miseczce znajdowały się 32 cukierki. Ela zabrała 
1

4
 tych cukierków.  Kinga 

również wzięła 
1

4
, ale ilości cukierków wziętych przez Elę. Jaki ułamek wszystkich cukierków 

stanowią cukierki Kingi? 

11. Królewna przez 
1

3
 doby spała. Przez 

1

4
 pozostałego czasu szykowała się na bal, a resztę 

czasu spędziła na balu. Jaką część doby stanowił czas spędzony przez księżniczkę na balu?   

12. Radek narysował figurę przedstawioną na rysunku. Jaką część figury zamalował? 

Przedstaw ją w postaci ułamka dziesiętnego. 

 



13. Karolina podzieliła prostokąt na 25 równych części. Zamalowała 7 z nich. Jaka część 

prostokąta nie została zamalowana? Przedstaw ją w postaci ułamka dziesiętnego. 

14. Oblicz miarę kąta α: 

 
 

15.  Oblicz miarę kąta α: 

 
 

16. Konstancja przez pewien czas odkładała co tydzień 50 zł, co stanowiło 5% zebranej 

kwoty. Jaką kwotę zebrała dziewczynka? 

17. 2% pewnej liczby wynosi 11. Ile wynosi 120%? 

18. Na podwórku były kury i owce. Razem były 22 głowy i 54 nogi. Ile było kur, a ile owiec? 
19. Na podwórku są koty i wróble. Razem jest ich 20 i mają razem 54 nogi. Ile jest srok? 

20. 25% pojazdów na parkingu stanowi 6 samochodów. Reszta to motocykle. Ile kół jest na 

tym parkingu?  

 

 

 

 


