Imię i nazwisko

Klasa IV

A

Zadanie 1. Oblicz sposobem pisemnym.
a) 3817 + 953

b)

2385 ∙ 7

Zadanie 2. Oblicz:
a) 2950 ∙ 600 =
b) 962800 : 40 =

6254 + 5099

234 ∙ 48

748 - 195

2491 - 578

867 : 3

17036 - 8319

3395 : 7

Zadanie 3. Wykonaj dzielenie z resztą.
1198 : 5 =

reszta

Zadanie 4. Kinga miała 468 zdjęć. Kupiła trzy jednakowe

albumy, a następnie wkleiła do nich wszystkie zdjęcia.
W każdym albumie umieściła po tyle samo zdjęć.
Ile zdjęć znajduje się w każdym albumie?
Odpowiedź:

Zadanie 5. Pan Kowalski zarabia miesięcznie 2370 zł, a jego żona o 695 zł mniej.
a) Ile złotych miesięcznie
b) Ile złotych miesięcznie
c) Ile złotych rocznie zarabia
zarabia żona pana
zarabiają łącznie
żona pana Kowalskiego?
Kowalskiego?
państwo Kowalscy?

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Zadanie 6. (zadanie nieobowiązkowe)
Państwo Nowak pracują w tej samej firmie i co miesiąc
otrzymują takie samo wynagrodzenie. Gdyby jednak
pan Nowak zarabiał o 248 zł więcej niż jego żona,
wówczas w ciągu miesiąca zarobiliby łącznie 3608 zł.
Ile złotych miesięcznie zarabia pan Nowak, a ile jego
żona?

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Imię i nazwisko

Klasa IV

B

Zadanie 1. Oblicz sposobem pisemnym.
a) 4726 + 864

b)

1265 ∙ 9

Zadanie 2. Oblicz:
a) 17600 ∙ 70 =
b) 761200 : 40 =

4089 + 7156

243 ∙ 47

677 - 285

3563 - 739

925 : 5

16028 - 6219

3944 : 8

Zadanie 3. Wykonaj dzielenie z resztą.
1369 : 6 =

reszta

Zadanie 4. Kinga miała 576 zdjęć. Kupiła cztery jednakowe

albumy, a następnie wkleiła do nich wszystkie zdjęcia.
W każdym albumie umieściła po tyle samo zdjęć.
Ile zdjęć znajduje się w każdym albumie?
Odpowiedź:

Zadanie 5. Pan Kowalski zarabia miesięcznie 2560 zł, a jego żona o 795 zł mniej.
a) Ile złotych miesięcznie
b) Ile złotych miesięcznie
c) Ile złotych rocznie zarabia
zarabia żona pana
zarabiają łącznie
żona pana Kowalskiego?
Kowalskiego?
państwo Kowalscy?

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Zadanie 6. (zadanie nieobowiązkowe)
Państwo Nowak pracują w tej samej firmie i co miesiąc
otrzymują takie samo wynagrodzenie. Gdyby jednak
pan Nowak zarabiał o 224 zł więcej niż jego żona,
wówczas w ciągu miesiąca zarobiliby łącznie 3704 zł.
Ile złotych miesięcznie zarabia pan Nowak, a ile jego
żona?

Odpowiedź:

Odpowiedź:

