
imię i nazwisko
A

Grupa

153

AutorKA: Danuta Grabowska

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019

Nowi tropiciele

maj
1. Pokoloruj na zielono figury podzielone na połowy, a na niebiesko – figury 

podzielone na ćwierci.

2. Pokoloruj części figur zgodnie z poleceniami. 

Pokoloruj ćwierć figury.Pokoloruj połowę figury.
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Nowi tropiciele

SOK

pół
litra1litr

maj

W klasie na półce stały 24 segregatory w kolorach: niebieskim, 
zielonym i czerwonym. Połowa segregatorów była niebieska, ćwierć – 
zielona, a pozostałe – czerwone. Ile sztuk segregatorów było w kolorze 
czerwonym?

Mama wstawiła do lodówki litr mleka, pół litra jogurtu i półtora litra 
soku. Ile litrów napojów wstawiła mama do lodówki?

3. Rozwiąż zadanie. Zapisz obliczenia i odpowiedź. 

Odp.:  

Odp.:  

4. Rozwiąż zadanie. Zapisz odpowiedź.

AutorKA: Danuta Grabowska ilustrAcje: Daria Brzezińska
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Nowi Tropiciele

maj

AutorKA: Danuta Grabowska ilustrAcje: Wojciech Stachyra

Krzysiek ze swojego domu na basen ma kilometr. Basia na basen 
ze swojego domu ma półtora kilometra. Franek mieszka od basenu 
w odległości ćwierć kilometra, a Jola – pół kilometra. Które dziecko 
mieszka najbliżej basenu, a które – najdalej?

5. Rozwiąż zadanie. Uzupełnij odpowiedź.

Odp.: Najbliżej basenu mieszka  , 

           a najdalej  .

6. Oblicz i uzupełnij zdania. 

Pół godziny to jest  minut.

Pół roku to jest  miesięcy.

Ćwierć kilograma to jest  dekagramów.

Pół metra długości to jest  centymetrów.
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Nowi Tropiciele

Ile złotych zostało Darii po wpłaceniu pieniędzy na wycieczkę 
i po zakupie flamastrów?

Odp.:  

8. Zapisz cyframi liczby. 

osiem tysięcy 

trzydzieści tysięcy 

piętnaście tysięcy 

siedemset tysięcy 

Daria miała w skarbonce 50 zł. Połowę tej kwoty 
wpłaciła na klasową wycieczkę, a za 10 zł kupiła 
flamastry. Ile złotych wpłaciła Daria na wycieczkę? 

Odp.:  

7. Rozwiąż zadanie. Zapisz obliczenia i odpowiedzi. 

AutorKA: Danuta Grabowska ilustrAcje: Wojciech Stachyra


