
ZADANIA POWTÓRKOWE DLA KLAS 5 
 
 

 
LICZBY NATURALNE 
 

1. Oblicz pisemnie: 
a) 3754 + 267                                                                                                                   
b) 6027 – 459                                                                                                                  
c) 728    13                                                                                                                     
d) 4968  :  6                                                                                                                        

 
2. Jacek znad morza przywiózł 347 muszelek, a Kuba 209 muszelek. Jacek z Kubą uzbierali 
razem dwa razy więcej muszelek niż ich kolega Wacek. Czy Jacek uzbierał więcej,             
czy mniej niż Wacek? O ile?                                                                                                                                                                                                            
 
 
UŁAMKI ZWYKŁE 
 

1. Oblicz: 
 

a)             
4
12

3
14                                                                                                            

 

b)             
6
1

9
7                                                                                                                  

 

c)               
4
3

9
2                                                                                                               

 

d)               
6
12

3
21                                                                                                           

 
 
2. Harcerze odbyli trzydniową wycieczkę. Trasa liczyła 60 km długości. Pierwszego    

dnia harcerze przeszli    
5
2     trasy, drugiego dnia -   

3
1        pozostałej trasy. Ile 

kilometrów przeszli trzeciego dnia? 
 
 
UŁAMKI DZIESIĘTNE 
 

1. Zapisz liczbę    
4
3          w postaci ułamka dziesiętnego.                                                  

 
2. Zamień ułamek dziesiętny  0, 86  na ułamek zwykły i skróć, o ile to możliwe.            
 
3. Porównaj liczby   0, 9   i    0, 78                                                                                    
 



4. Wyraź w kilogramach, używając ułamka dziesiętnego: 
           7 dag   =   ………. kg                                                                                               
                                                                                            
5. Oblicz pisemnie: 
a) 14, 32 – 7, 695                                                                                                              
b) 2, 93    0, 6                                                                                                                     
c) 7, 92 :  0, 9       
d)                                                                                                               
FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE 
 
1. Narysuj kąt o mierze 110                                                                                              
 
2. Narysuj trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długości 3 cm i 4 cm.         
 
3. Narysuj romb, którego przekątne mają długości 4 cm i  5 cm.                                         
 
4. Oblicz obwód trójkąta równoramiennego, którego podstawa ma długość 32 m,              
a ramię jest 4 razy dłuższe.                                                                                                      
 
 
                                                                                                             
 
POLA FIGUR 
 
1. Zamień jednostki pola: 
      4 2dm    =   …….. 2cm                                                                                                    
 
2. Oblicz pole trójkąta o podstawie długości 19 cm i wysokości poprowadzonej do tej 
podstawy o długości 28 cm.                                                                                                 
 
3. Narysuj równoległobok nie będący prostokątem, zmierz odpowiednie odcinki                
i oblicz jego pole.                                                                                                                                                                                                             
 
4. Oblicz pole trapezu, którego wysokość ma długość 5 cm, jedna z podstaw ma     
długość 10 cm, a druga jest o 4 cm od niej krótsza.                                                            
 

                                                                         
 
GRANIASTOSŁUPY 
 
1. Narysuj siatkę sześcianu o krawędzi długości 3 cm.                                                        
 
2. Ile ścian ma prostopadłościan?                                                                           
 
3. Z drutu o długości 2, 40 m zbudowano szkielet sześcianu. Jaką długość mają jego 
krawędzie?                                                                                                                            
 
4. Basen kąpielowy w kształcie prostopadłościanu ma głębokość 3m, szerokość              
10 m i długość 25 m. Ile co najmniej metrów kwadratowych kafelków potrzeba do 
wyłożenia dna i ścian tego basenu?                                                                                                                                 


