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odznaka MATEMATYK: zadania dla uczniów klas 2

Zadania obowiązkowe:

1.  Wpisz każdą z poniższych liczb do odpowiedniej kolumny tak, aby każda z 
kolumn zawierała dokładnie dwie liczby. Uważaj! Niektóre z liczb pasują do więcej 
niż tylko jednej kolumny. Jest jednak tylko jeden sposób na wpisanie do każdej 
kolumny dwóch liczb.
Oto liczby: 12, 16, 20, 24, 30, 44

wielokrotności 4 wielokrotności 6 wielokrotności 8

2.  W szkolnej bibliotece znajduje się pięć książek bez okładek. Czy dasz radę 
odgadnąć, o jakie książki chodzi?
-  Pierwszej książki z prawej strony nie napisał Michał Rusinek.
-  Autorem drugiej książki z prawej strony jest Małgorzata Strzałkowska.
-„Pięciopsiaczki” stoją na drugim miejscu z lewej strony.
- „Z Piaskownicy w świat” napisał Grzegorz Kasdepke. Ta książka nie stoi pośrodku.
- „Doktor Dolittle” stoi na lewo od książki Wandy Chotomskiej.
-  Michał Rusinek napisał „Wierszyki Domowe”.
- „Pięciopsiaczki” napisała Wanda Chotomska.
-  Autorem książki „Rady nie od parady” nie jest Hugh Loftting.
-  Książka Kasdepke stoi jako pierwsza z prawej strony.
- „Wierszyki domowe” stoją w samym środku.

3.  Pewien pies miał dwa szczeniaki, a każdy z nich miał swoje dwa szczeniaki. 
Każdy z tych szczeniaków ma cztery swoje szczeniaki. Ile jest w sumie psów, łącznie
z pierwszym psem i wszystkimi szczeniakami?
 

4. Ustalając z rodzicami wypłacanie kieszonkowego sprawdź, czy opłaca Ci się 
umówić tak: pierwszego dnia dostajesz 1 grosz, drugiego dnia 2 grosze, trzeciego 
dnia dwa razy tyle, co poprzedniego (czyli 4 grosze) i każdego dnia dwa razy więcej 
niż poprzedniego. Czy rodzice będą Ci w stanie płacić do końca miesiąca? Policz na 
kalkulatorze i wpisz wyniki do narysowanej przez siebie tabelki.



5.  Znajdź wartość każdego symbolu, wiedząc że:
- dany symbol zastępuje zawsze tą samą liczbę
- liczby zastąpione symbolami pochodzą z przedziału od 1 do 5
-  ☾ i  ✩ to liczby nieparzyste

 

✩ ∆ ∆ ✩ ☾ 17

☾ ∆ ☾ ☾ ∆ 13

☾ ✩ ∆ ❀ ❀ 18

✩ ❀ ☾ ∆ ❀ 18

16 13 10 14 13

Zadania do wyboru:
1. Wymyśl i wykonaj planszową grę matematyczną. Przygotuj pionki, planszę 
i instrukcję. Zaproś do rozgrywki kolegów i koleżanki z klasy.
2.  W kwadratowym pokoju w każdym z czterech kątów siedzi myszka. Naprzeciwko
każdej myszki siedzi również myszka. Także na ogonku każdej myszki siedzi 
myszka. Narysuj tyle kawałków sera, ile myszek znajduje się w pokoju. 
3.  Policz, ile czasu spędziłeś w szkole w wybranym przez siebie dniu. Weź pod 
uwagę czas spędzony na lekcjach, przerwach i w świetlicy. Przedstaw wyniki za 
pomocą kwadratów, gdzie każdy kwadrat oznacza 10 minut.
4.  Za pomocą miarki zmierz piętnaście przedmiotów znajdujących się w Twoim 
domu. Każdy z nich narysuj, a obok zapisz wynik.
5.  Przygotuj plakat, na którym przedstawisz dane liczbowe dowolnie wybranych 
zwierząt. Możesz pokazać te najcięższe, te najmniejsze lub te które śpią najdłużej.
A może masz jakiś inny pomysł?
6. Wymyśl łamigłówkę matematyczną przeznaczoną dla ucznia klasy 2. Zapisz jej 
treść i rozwiązanie. Kto wie, może zostaniesz autorem zadania w przyszłorocznej 
Akademii Zaruskiego?
7. Grażynka wybiera się na urodziny. Żeby zapakować prezent ma do dyspozycji  
papier niebieski i papier żółty, czerwoną wstążeczkę oraz niebieską wstążeczkę oraz 
zieloną taśmę klejącą i fioletową taśmę klejącą. Dziewczynka może zapakować 
prezent na osiem różnych sposobów. Rozwiązanie przedstaw za pomocą rysunku.
8. Weź udział w którymś z konkursów matematycznych organizowanych w naszej 
szkole. Nieważne, czy zostaniesz laureatem, postaraj się jednak rozwiązać jak 
najwięcej zadań.



9. Stwórz i wykonaj pomoc dydaktyczną ułatwiającą naukę dowolnej umiejętności 
matematycznej i przedstaw ją w swojej klasie.
10. Ania, Beata, Marek i Tomek mają swoje ulubione potrawy i napoje. Na  
   podstawie podanych informacji ustal, co najbardziej lubi jeść i pić każde z nich.

  ● Ania nie pije napojów gazowanych.
  ● Wielbiciel kompotu nie je ciasta.
  ● Beata pije soki, ale nie je czekoladek.
  ● Napoje gazowane pije wielbiciel orzeszków.
  ● Tomek je jabłka, ale nie pije lemoniady. 
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