
...........................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4014

11. Klasa liczy 18 osób. Każdy uczeń
potrzebuje na plastykę po 2 m i 30 cm nici. Ile
centymetrów nitki będzie miała cała klasa?

414 4104 4140

.......................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4

....................................................................

............................................................................................................................................

10. Leon uzbierał 18 banknotów po 10 zł, 2 banknoty po 20 zł, 6 monet po 5 zł, 12 monet po 2 zł
i 130 dwudziestogroszówek. Jeżeli zamieni zebrane pieniądze na banknoty o nominale 20 zł 
to ile banknotów otrzyma?

....................

13. Ile zer będzie po wykonaniu iloczynu 
liczb 300 i 20?

...............

15

95 6 7

............... 52 3 4...........................................................................................................................................

15

...............
....................53

Matematyka
Klasa IV - Wiosna 2021 

3. Wynik dodawania to:

odejmowanie mnożeniedodawanie dzielenie

4. Leon przeczytał książkę w 6 dni. Pierwszego dnia przeczytał 23 strony. Przez kolejne cztery
dni czytał codziennie o 6 stron więcej niż dnia poprzedniego. Ostatniego dnia przeczytał o 15
stron więcej niż dnia pierwszego. Ile stron miała książka, którą czytał Leon?

2. Które działania mają ten sam wynik:

15. Leon podzielił pewną liczbę przez 9 
i otrzymał wynik 5 i resztę 4. Jaka to była
liczba?

Które działanie nie jest przemienne?

Imię:
Nazwisko:

..........................................

..........................................

Uwaga, odpowiedzi może być kilka!

1.

suma
różnica

iloraz

...............

12. W opakowaniu znajduje się 6 jajek. Leon 
do zrobienia ciasta potrzebuje 17 jajek. 
Ile opakowań powinien kupić?

52 3 4

1 2 3

14. Oblicz iloczyn liczby 7 i liczby od niej o 9
większej.

11216 63 102

1413

iloczyn
45 + 11
7 • 8

9 • 6
123 – 67

202 208199 213

5. W szkole przeprowadzono wybory na przewodniczącego. Każdy uczeń oddał jeden głos.
Kandydaci nie oddawali głosu. Marek otrzymał 42 głosy, Kasia o 6 głosów więcej, a Tomek 
3 razy mniej głosów niż Marek. Ilu uczniów jest w szkole?

96 10790 121

6. Leon ma 40 zł i chce kupić batona, który
kosztuje 7 zł. Ile może kupić takich batonów?

7. O ile różnica kwadratu liczby 6 i sześcianu
liczby 2 jest większa od kwadratu liczby 5?

8. Film „życiorys Leona” powstał w MMVIII
roku. Ile lat temu powstał ten film?

10 12 13

9. 290 uczniów można podzielić po tyle samo
osób na:

25 grup5 grup 9 grup 10 grup

16

16. W pudełku mieści się 7 świeczek. Ile potrzeba
pudełek, żeby zapakować 50 świeczek?

45 49 51 96 7 8



...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

20. Każdą z liczb: 12, 15, 18 i 20 podzielono przez 4. Które zdanie jest prawdziwe?

20182014 20162012
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

18. Jeżeli dodamy do siebie miarę dwóch kątów ostrych o wartościach 30 , to otrzymamy kąt:

...........................................................................................................................................

21. Jaka liczba będzie znajdowała się w ostatnim okienku?

80 120100 110..............................................................................................................................................................

24. Jaka powinna być kolejna liczba w
poniższym ciągu: 24, 35, 46, 57, ?

+ 145 • 3 

www.leon-konkursy.pl

34. Ile błędów popełniła Julia?

3
4

4 nosy
3 pary oczu

8 łap...................................................

.............

26. Ile razy liczba 126 jest większa od 18?

25. Filip zjadł       ze wszystkich jabłek. Ile jabłek zostało Filipowi?

17. Które działanie należy wykonać jako pierwsze?

19. Leon ma zeszyt długości 32 cm. Zmierzył zeszytem długość swojego pokoju. Okazało się,
że długość jego pokoju to 12 długości zeszytu. Szerokość pokoju jest o połowę mniejsza.
Jaka jest szerokość pokoju Leona?

23. Arbuz waży 3 kg. Ile kilogramów waży
21 takich arbuzów?

rozwartyostry prosty półpełny
..........................................................................................................................................

22. Adam zbudował budowlę z kwadratowych klocków. Ułożył pięć warstw, w każdej z
nich po 5 rzędów, po 4 klocki w rzędzie. Ile klocków znajduje się w tej budowli?

30. Który rok był rokiem przestępnym?

............

31. Ile jest liczb dwucyfrowych większych od 74?

jednym działaniu reszta jest równa jedenżadna liczba bez reszty nie dzieli się przez 4
w dwóch wynikach reszta jest równa 3dwa wyniki są bez reszty

27. Jaka reszta zostanie z dzielenia liczb 813 : 45?

28. Ile sekund ma 15 minut? 29. Zaznacz działanie, które będzie miało wynik 28.

32. Trzy koty mają: 33. Pięćdziesiąt tysięcy osiem – który to zapis?

500085008 5008058
......................................................................................

45 > 67                     723 > 846               1234 < 1243        
2003 < 230               600 < 612

4 + 5 • ( 8 : 2 - 4)

2220

mnożeniedzielenie dodawanie odejmowanie

192

2

Zadanie: Porównaj.

Kartkówka

Imię: Julia

126 7

1
2

129348 384

1173

11371371

1327

26 25

63 kg

61 kg60 kg
65 kg 68

6275
72

12
19
_

1218 7108

.......... 02 31

72090 900600

.......... 58 : 217 + 11 7 • 435 – 8

3 ogony

234 ?


