
MATEMATYK  

KLASA III 
 

 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE: 

 

Zadanie 1 

Podaj wartości figur. Każdemu rodzajowi figury przyporządkowana jest ta sama wartość. 
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Zadanie 2 

Narysuj na kartce formatu A3 rysunek składający się z 40 figur geometrycznych. Użyj różnych figur 

geometrycznych. Figury mogą się powtarzać. Wykorzystaj do rysowania przybory geometryczne i pokoloruj 

swój rysunek. 

 

                 

                 



 

Zadanie 3 

Dwa małżeństwa, Wiśniewskich z synem i Kwiatkowskich z córką chcą dostać się na drugą stronę rzeki. 

Jedynym środkiem transportu jest mała rybacka łódka. W jaki sposób osoby te dostaną się na druga stronę 

rzeki? 

Wiesz, że: 

- Łódka tonie jeśli znajdzie się na niej ciężar większy niż 100 kg. 

- Pani Wiśniewska i pani Kwiatkowska ważą po 50 kg. 

- Pan Kwiatkowski waży 80 kg, a pan Wiśniewski  jest o 16 kg cięższy. 

- Syn Wiśniewskich  waży połowę tego, co pan Kwiatkowski, a córka Kwiatkowskich jest o połowę lżejsza 

od syna Wiśniewskich. 

- Dzieci nie mogą same płynąć łódką i nie mogą zostać same na brzegu. 

Ile razy łódka przepłynie rzekę ? Kto popłynie najwięcej razy? 

 

Zadanie 4 

Wróbelek pomyślał tak… „Mam tyle ziarenek pszenicy ile jest dni w miesiącach kwietniu i lipcu razem. Od 

sroczki dostanę jeszcze 23 ziarenka. Zaproszę na obiad 6 kolegów. Każdy z nas zje tyle samo ziarenek. Ile 

ziarenek muszę położyć na każdym talerzyku? Czy zostaną mi jeszcze jakieś niezjedzone ziarenka?” 

Zadanie 5  

Kasia była na wycieczce klasowej w Toruniu. Z Gdyni wyjechała o 7.30. Podróż pociągiem trwała 1 

godzinę 20 minut.  O godzinie 9.45 dzieci dotarły do obserwatorium astronomicznego. Spędziły tam 1 

godzinę i 30 minut. Przez piętnaście minut kupowały pamiątki. Potem przez dwie godziny zwiedzały 

miasto, a na koniec zjadły obiad. Napisz odpowiedzi, a właściwe godziny zaznacz na tarczach zegarów. 

a) O której godzinie Kasia dotarła do Torunia? 

 

 
 

b) Ile minut zajęła jej podróż ze stacji do obserwatorium? 

c) O której godzinie dzieci opuściły obserwatorium? 



          

d) O której godzinie rozpoczął się obiad? 

           

 

 

ZADANIA DO WYBORU: 

Zadanie 1 

Oto mapka położenia Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

 

Wypisz nazwy ulic równoległych do ulicy Marszałkowskiej oraz nazwy ulic prostopadłych do niej. 

Przed Pałacem Kultury i Nauki znajduje się parking dla samochodów osobowych i autobusów. To cennik 

parkowania: 



 

a) Ile musiał zapłacić za parkowanie kierowca samochodu osobowego, jeśli przyjechał na parking o 

godzinie 10:20, a wyjechał o 14:00? 

b) Ile musiał zapłacić kierowca autokaru jeśli parkował od. godz. 8:15 do 12:45?  

 

Zadanie 2 

Oblicz sposobem pisemnym. Wyniki wpisz w odpowiednie miejsca w krzyżówce.   

Pionowo:                                 Poziomo:                                                                           

A1 168 +197 =                        1A 111 + 217 =   

B3 851 – 388 =                       2C 454 – 258 = 

C1 609 + 206 =                       3A 108 + 437 = 

D4 738 – 673 =                       4D 417 – 349 = 

E2 449 + 189 =                       5C 267 + 128 =              

 

Zadanie 3 

Rozwiąż poniższe zadania. Wyniki podaj w kilometrach i metrach. 

 Pieszy idzie z prędkością 8 km/h, rowerzysta jedzie z prędkością 3 razy większą, a motocyklista 

z prędkością o 37 km większą, niż rowerzysta. Oblicz z jaką prędkością jedzie rowerzysta, a z jaką 

motocyklista. 

 Rodzina Wszędobylskich wyruszyła na majówkę. Podróżowali rowerami w trzech etapach. 

W pierwszym etapie przejechali 12 km, w drugim i trzecim po tyle samo, ale w sumie trzy razy 

więcej niż w pierwszym. Ile kilometrów przejechali w trzecim etapie, a ile podczas całej majówki? 

Zadanie 4 

Wpisz w odpowiednie kratki znaki działań lub brakujące liczby, tak aby otrzymane działania były 

prawdziwe. 
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Zadanie 5 

Ile pieniędzy może zaoszczędzić miesięcznie rodzina Kowalskich, jeśli Pani Kowalska zarabia 1400 zł 

netto, a Pan Kowalski 1800 zł netto? 

a) Czy po 6 miesiącach oszczędzania wystarczy im pieniędzy na wakacje, które kosztują 5500 zł? 

b) W ciągu ilu miesięcy zaoszczędzą 3945 zł? 

MIESIĘCZNE WYDATKI RODZINY KOWALSKICH W ZŁOTYCH 

OPŁATY (CZYNSZ ITP.) 550 

JEDZENIE 1000 

UBRANIA 200 

ŚRODKI CZYSTOŚCI 100 

KSIĄŻKI 35 

 

Zadanie 6 

Policz wszystkie okna i drzwi, jakie znajdują się na pierwszym piętrze w szkole. Napisz jaką figurę 

geometryczną kształtem przypominają. Oblicz obwody każdego z rodzajów drzwi i okien. Narysuj rysunki 

pomocnicze i zaznacz na nich wymiary. 

Zadanie 7 

Uzupełnij działania wstawiając odpowiednie znaki +, , •, ,  . 

 5   5   5   5  = 50 

 7   7   7 = 0 

 100   9  10 = 10 

 6   8   4   7   5   4 = 60 

Zadanie 8 

Korzystając z mapy, wykonaj polecenia. Obliczenia wykonaj sposobem pisemnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Oblicz długość drogi z Zakopanego do Gdańska przez Katowice, Kielce, Warszawę i Bydgoszcz. 

b) Która trasa jest krótsza – z Opola do Suwałk przez Warszawę czy z Opola do Suwałk przez Olsztyn? 

O ile? 

c) Zaplanuj najkrótszą trasę z Rzeszowa do Szczecina. Podaj długość tej trasy i nazwy miast przez 

które trzeba przejechać. 

Zadanie 9 

Gdzie kto mieszka? Przeczytaj podane niżej informacje i napisz na schemacie, do kogo należy który dom. 

a) Monika mieszka najbliżej szkoły. 

b) Ola od swojego miejsca zamieszkania do sklepu idzie tylko 7 minut. 

c) Dom Marka nie znajduje się koło szpitala. 

d) Zosia, kiedy wraca ze szkoły do domu, mija dom Marka. 

e) Tomek idzie do szkoły przez plac zabaw 

 

 

Zadanie 10 

Kuba narysował dwie łamane: otwartą i zamkniętą. Każda z nich składa się z trzech odcinków  o łącznej 

długości 21 cm. 

Drugi odcinek jest o 3 cm dłuższy od pierwszego, a trzeci jest o 3 cm dłuższy od drugiego. Jaką długość ma 

pierwszy odcinek tych łamanych? 

 


