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ZADANIA OBOWIĄZKOWE

Zadanie 1
Wykonaj pomoc dydaktyczną ułatwiającą naukę matematyki i zaprezentuj ją w swojej klasie.

Zadanie 2
Rozwiąż labirynt matematyczny. Zapisz po kolei wszystkie działania, które musiałeś wykonać, by 
otrzymać wynik. Stwórz labirynt własnego pomysłu.



Zadanie 3
Staś, Jan i Laura są prawie spóźnieni. Pomóż im dotrzeć na czas! Oblicz, ile minut im zostało.

A. Staś wskakuje na rower o 7:10 i pędzi jak najszybciej do szkoły. Dzwonek na pierwszą lekcję 
dzwoni zawsze o 7:25. Ile minut ma Staś na punktualne dotarcie do szkoły?

B. Jaś zaczyna lekcję matematyki o 10:35. Lekcja trwa 50 minut. O której godzinie Jan skończy 
lekcję?

C. Przerwa obiadowa Laury trwa 55 minut. Zawsze zaczyna się o 12:25. O 12:35 Laura skończyła 
już jeść obiad. Ile czasu zostało Jej na pogaduszki z przyjaciółkami? O której godzinie zaczyna się 
kolejna lekcja?

D. Staś musi być w szatni o 17:40. Potrzebuje 15 minut, aby przebrać się w strój piłkarski. Trening 
zaczyna się równo o 18:00. Ile czasu ma Staś, aby dobiec z szatni na boisko?

E. Jaś chciałby wieczorem zagrać w dwie gry na komputerze. Przed komputerem może spędzić 1 
godzinę i 15 minut. W każdą z gier chciałby zagrać tyle samo czasu, ale na komputerze musi zrobić 
także pracę domową. Zadania zajmują Mu 25 minut. Ile czasu zostaje Janowi na granie? Ile czasu 
będzie mógł pograć w każdą z gier?

Zadanie 4
Wykonaj plakat lub album, na którym w atrakcyjny sposób przedstawisz dane liczbowe dotyczące 
wybranych zwierząt. Możesz wybrać te najcięższe lub najlżejsze, czy takie które najszybciej 
biegają. A może masz jeszcze jakiś inny pomysł? Przedstaw co najmniej pięć różnych informacji.

Zadanie 5  
Zuzia wybiera się na urodziny. Żeby zapakować prezent ma do dyspozycji papier niebieski i papier 
żółty, czerwoną wstążeczkę i niebieską wstążeczkę oraz zieloną taśmę klejącą i fioletową taśmę 
klejącą. Dziewczynka może zapakować prezent na osiem różnych sposobów. Rozwiązanie 
przedstaw za pomocą tabelki lub rysunku. 

ZADANIA DO WYBORU

Zadanie 1
Marysia ma wiele zainteresowań. Uczęszcza na tyle zajęć, że nieraz już sama się w nich gubi. Czy 
możesz jej przypomnieć, jaki jest dziś dzień tygodnia? Na podstawie opisu stwórz plan zajęć 
dziewczynki.

W środę i w sobotę Marysia ma lekcje rysunku. We wtorek i czwartek chodzi do szkoły muzycznej. 
W każdy wtorek, w każdą środę i sobotę gra w koszykówkę. W piątek i sobotę chodzi na zajęcia 
taneczne. Dzisiaj Marysia rysowała i grała w koszykówkę. Poszła również na tańce, ale nie była w 
szkole muzycznej. Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?
Dzisiaj jest……..

Zadanie 2 
Policz, ile czasu spędziłeś w szkole w wybranym przez siebie tygodniu. Zilustruj w dowolny sposób
czas spędzony na lekcjach, na przerwach i w świetlicy. Którego dnia byłeś w szkole najdłużej, a 
którego najkrócej?



Zadanie 3 
Weź udział w którymś z konkursów matematycznych organizowanych w naszej szkole. Wynik nie 
jest istotny, postaraj się jednak rozwiązać prawidłowo jak najwięcej zadań. 

Zadanie 4 
Oblicz, ile lat ma wujek.
- Wujku, ile masz lat?
- Cztery razy tyle, co kuzynka Ewa.
- A ile lat ma kuzynka Ewa?
- Trzy razy mniej od cioci Heli.
- A ile lat ma ciocia Hela?
- Ma o pięć lat więcej od Zosi
- A ile lat ma Zosia?
- Zosia ma pięć razy tyle, co Ania.
- A ile lat ma Ania?
- Za rok będzie miała 6.
- Wujku! Zaraz Ci powiem, ile masz lat!

Zadanie 5
Wszystkie działania zostały napisane szyfrem. Zgadnij, jakie liczby kryją się pod symbolami i 
zapisz odpowiedzi w tabelce.

   ♡ *  = 16                ♡    ❊ *  = 25❊
 ☺* ☺= 36                   ☆ *  = 15❊

  +♡ ☺+☼= 26            +  + ♪ = 15☆ ❊

  
♡ ☺  ☼ ❊ ♪ ☆ 

 
Zadanie 6  
Ustalając z rodzicami zasady wypłacania kieszonkowego , sprawdź, czy opłaca Ci się umówić tak: 
pierwszego dnia dostajesz 1 gr. , drugiego 2 gr. trzeciego dwa razy tyle, co poprzedniego dnia (czyli
4 grosze) i każdego kolejnego dnia dwa razy więcej niż poprzedniego. Czy rodzice będą w stanie 
płacić Ci kieszonkowe do końca miesiąca? Oblicz na kalkulatorze i wpisz liczby do stworzonej 
przez siebie tabelki.

Zadanie 7 
Ula, Ela, Ola i Tola mają swoich pupilów: psa, papugę, żółwia i chomika. Które zwierzątko należy 
do której dziewczynki, jeśli wiadomo, że:
- Ola ma alergię na sierść
- Ula nie hoduje chomika
- Tola ma zwierzę o najmniejszej liczbie nóg
Rozwiązanie przedstaw za pomocą tabelki. 



Zadanie 8
Skseruj, pokoloruj i wytnij figury tangramu. Ułóż z nich trzy dowolne wzory (możesz wykorzystać 
te dostępne w książce lub internecie). Gotowe obrazki przyklej na kartkę wraz z opisem, czym jest 
tangram i z jakiego kraju pochodzi. 

 
Zadanie 9
Stwórz własną grę planszową wykorzystującą umiejętności matematyczne. Opracuj pionki, planszę 
i instrukcje. Zaprezentuj ją w swojej klasie. 

Zadanie 10
Wymyśl łamigłówkę matematyczną dla ucznia klasy drugiej. Rozwiąż ją i zapisz rozwiązanie. Kto 
wie, może zostaniesz autorem przyszłorocznego zadania do Akademii Zaruskiego?


