
Rozgrzewka matematyczna dla klasy V - marzec 

 

1. Uzupełnij kwadrat magiczny wszystkimi cyframi od 1 do 9 tak, aby suma cyfr w każdym 

wierszu i w każdej kolumnie była równa 15. 

 

2.  Jeśli do licznika pewnego ułamka dodamy 10, a o mianownika 15, otrzymamy ułamek mu 

równy.  Znajdź 2 przykłady takich ułamków. 

3. Mieszkanie Kasi ma dwa pokoje. Duży pokój jest 3 razy większy od małeo i zajmuje 

połowę powierzchni mieszkania. Powierzchnia kuchni stanowi 
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 powierzchni,  a łazienka 
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powierzchni mieszkania.  Jaką powierzchnię ma mieszkanie, jeżeli przedpokój ma wymiary 

2m x 3m? 

4. Pewne urządzenie rozpoczęło pracę 1 kwietnia o godz. 8:00 rano i pracowało 1000 godzin. 

Kiedy wyłączono to urządzenie? 

5. Szyfr do sejfu składa się z dziewięciu cyfr:  

• pierwsza i druga cyfra tworzą liczbę dwucyfrową, która jest sumą liczb pierwszych 

większych od 20, ale mniejszych od 31  

• trzecia cyfra jest liczbą odwrotną do 
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• czwarta i piąta jest róŜnicą liczb MXLVII i CMLXIV  

• szósta cyfra jest równa największym wspólnym dzielnikiem liczb 28 i 35  

• siódma i ósma tworzą liczbę dwucyfrową, która jest równa największą wspólną 

wielokrotnością liczb 6 i 21  

• ostatnia cyfra sejfu to często występująca liczba w bajkach  

Podaj szyfr do sejfu? 

6. Wyobraź sobie, że rzucasz trzema strzałkami do tarczy. Na ile sposobów możesz otrzymać 

20 pkt? Nie rozróżniamy kolejności rzutów. 

 



7. Trzy ołówki i dwa długopisy kosztują razem 8,5 zł. Dwa ołówki i trzy długopisy kosztują 

razem 9zł. Ile kosztuje jeden ołówek? 

8. Jaka jest ostatnia cyfra iloczynu: 

11 x 12 x 13 x 14 x 15 x 16 ? 

9. Znajdź liczbę dwucyfrową, w której różnica cyfry dziesiątek i cyfry jedności wynosi 4, a 

cyfra jedności stanowi 
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  cyfry  dziesiątek. 

 10. Jaka liczba jest dziesiątą częścią ćwierci piątej części połowy 12000? 

11. Kreska nad liczbą rzymską oznacza wymnożenie jej przez 1000. Jak wygląda milion w 

systemie rzymskim? 

12.  Do sumy liczb 987789987789 i 999999 dodaj różnicę tych liczb. 

13. Mamy sznurek o długości 90 centymetrów. Nie mając żadnych innych narzędzi oprócz 

noża, podaj przepis jak uzyskać kawałek sznurka o długości równej 40 centymetrów. 

14. Jeśli przedwczorajsze jutro wypada w niedzielę, to jaki dzień będzie jutro? 

15. Czy liczba 1001001001 jest liczbą pierwszą? 

16. Na ułamku 13/102 można wykonywać następujące operacje:  

a) Ułamek 13/102 można rozszerzyć przez dowolną liczbę  

b) Do licznika i mianownika ułamka 13/102 można dodać tą samą liczbę  

 

Jakie powyższe operacje należy wykonać na ułamku 13/102 aby uzyskać ułamek o wartości 

2/5. Liczba powyższych operacji powinna być minimalna. 

17. Oblicz z ilu minut składa się pól doby i trzy kwadranse. 

18. Ania kupiła 3 i ćwierć metra taśmy do obszycia prostokątnej serwetki. Serweta ma 0.8m 

długości i 90 cm szerokości. Czy wystarczy jej taśmy? 

19. Ile korali o promieniu 0,5 cm można nawlec na sznurek o długości 60 cm ? Na wiązanie 

należy zostawić po 5 cm. 

20.  Państwo Nowakowie mają dzieci. Każda siostra ma jedną siostrę, a każdy brat ma 

jednego brata. Ile osób liczy rodzina Nowaków? 

 


