
MATEMATYK 

KLASY II - III 

 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE:  

ZADANIE 1  

Policz lub zmierz, a następnie podaj liczby: 

a) policz ile jest schodów w szkole, z szatni na drugie piętro ….......................... 

b) policz ile jest drzwi w szkole na parterze …................................  

c) podaj wymiary ławki, przy której siedzisz, zmierz: 

wysokość.................., szerokość........................., głębokość.............................. 

d) zmierz swoimi stopami długość korytarza na pierwszym piętrze …..................................... 

e) poproś o pomoc i zmierz swój wzrost: …............... 

 

ZADANIE 2 

Tabelki wynikowe. Zaznacz "+" prawdę, "-" fałsz 

a) Odkryj, kto co kupił wiedząc, że:  

Mama nie lubi słodyczy. Tata nie lubi kawy i do picia kupił co innego. Żaden chłopiec  

nie kupił czekolady. Michał nie lubi wafelków.  

 czekolada wafelki lody sok kawa 

mama      

tata      

Antoś      

Michał      

Kasia      

 

b) Odkryj, kto co kupił wiedząc, że:  

Robert nie lubi słodyczy. Czekoladki nie zostały kupione przez chłopca. Jacek woli rzodkiewki 

niż lody.  

 

 



 marchewki czekoladki lody rzodkiewki 

Zosia     

Jaś     

Robert     

Jacek     

 

c) Odkryj, kto co dostał do jedzenia wiedząc, że:  

Amanda nie cierpi pizzy i ryb. Karolina przepada za kluskami. Żadna z dziewczynek nie jadła 

ryby. Eleni jest Greczynką i zamówiła danie pochodzące z jej kraju.   

 sałatka grecka pizza stek kluski ryba 

Amanda      

Paulina      

Karolina      

Daniel      

Eleni      

 

ZADANIE 3 

Rozwiąż zadanie: 

a) U góry rysunku znajdują się grzyby. Poukładaj je w każdym z 3 koszy, tak by w kolejnym 

koszu było o 2 grzyby więcej niż w poprzednim. 

 

 

 

 



b) Z prawej strony rysunku znajdują się grzyby. 

Poukładaj je w każdym z 5 koszy, tak by w kolejnym koszu było o 4 grzyby więcej  

niż w poprzednim. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 4 

Rozwiąż zadanie i uzasadnij swoją odpowiedź. 

Na drutach telefonicznych siedziały jaskółki. Gdyby jaskółki siedziały parami na drutach,  

to jeden drut byłby wolny. Gdyby zaś siedziały pojedynczo, to dla jednej jaskółki zabrakłoby 

drutu. Ile było jaskółek, a ile drutów? 

  

Rozwiązanie: ......................................................................................................... 

 

Odpowiedź: ........................................................................................................... 

 

 

Uzasadnienie: ........................................................................................................ 



ZADANIE 5 

Magiczny kwadrat 

Uzupełnij puste pola kwadratów tak by suma rzędów i kolumn wynosiła 

  

 

ZADANIA DO WYBORU: 

ZADANIE 1 

Jan zadzwonił do swojego brata Huberta z prośbą o pomoc, gdyż na drodze zepsuł mu się 

samochód. Hubert jest gotowy do pomocy, ale musi wiedzieć, gdzie znajduje się zepsute auto 

brata. 

Jan tak wytłumaczył Hubertowi jak może dojść do niego:  

„Po wyjściu z domu idź na południe. Na pierwszej przecznicy skręć na wschód i idź cały czas 

prosto. Na najbliższym skrzyżowaniu skręć w prawo. Gdy dojdziesz do kolejnego 

skrzyżowania udaj się w lewo i wkrótce zobaczysz moje auto.” 

Czy potrafisz podać w którym miejscu znajduje się Jan i jego samochód? 

a) A  

b) B  

c) C  



d) D  

e) poza poniższą mapą 

 

 

ZADANIE 2 

Wyszukaj informacje i uzupełnij: 

a) Najdłuższa rzeka Polski - …………………………………………… (podaj nazwę  

i jej długość) 

b) Najstarsze drzewo w Polsce - ………………………………………… (podaj nazwę               

i liczbowe informacje na jego temat) 

c) Najwyższy budynek świata – ………………………………………… (podaj nazwę, 

miejsce i wysokość) 

d) Najdłuższy mur na świecie – ………………………………………… (podaj nazwę, 

długość i inne informacje liczbowe na jego temat) 

e) Największy ocean – ………………………………………………… (podaj nazwę                

i informacje liczbowe na jego temat) 

 



 

ZADANIE 3 

Połącz wszystkie 9 kółek za pomocą 4 linii nie odrywając ołówka od papieru. 

·         ·         · 

·         ·         · 

·         ·         · 

ZADANIE 4 

Oto ekrany kalkulatorów. Pokoloruj odpowiednie partie ekranów, tak aby ukazały się na nich 

odpowiednie liczby: 

 

 

 

830 796 

 

 

 

364 587 

 

 

 

207 019 

 

 

 

706 891 

 

 

 



 

ZADANIE 5 

Ile jest odcinków, których końcami są zaznaczone punkty? 

  

 

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

ZADANIE 6 

Rozwiąż zadanie i uzasadnij swoją odpowiedź. 

Krawiec ma tkaninę o długości 40 metrów. Codziennie odcina kawałek o długości 5m.  

W którym z kolei dniu odetnie ten ostatni kawałek tkaniny? 

Rozwiązanie: ........................................................................................................ 

 

Odpowiedź: ........................................................................................................... 

 

Uzasadnienie: 

…............................................................................................................................ 

ZADANIE 7 

 Rozwiąż zadanie i uzasadnij swoją odpowiedź. 

Baca miał 29 owieczek, zginęły mu wszystkie oprócz siedmiu. Ile owieczek zostało 

bacy? Postaraj się zilustrować to na rysunku schematycznym: 

    

 

Odpowiedź: 

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



Uzasadnienie: 

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

ZADANIE 8 

Czy potrafisz rozwiązać krzyżówkę? 

a)  W każdą kratkę wpisz odpowiednią liczbę lub znak działania (+ albo -), tak aby w każdej 

kolumnie i w każdym rzędzie było prawidłowe działanie: odejmowanie lub dodawanie.  

 

 

b) W każdą kratkę wpisz odpowiednią liczbę lub znak działania (* albo /), tak aby w każdej 

kolumnie i w każdym rzędzie było prawidłowe działanie: mnożenie lub dzielenie. 

 

 



ZADANIE 9 

Mapa miejscowości 

Marek i Rysiek to dwaj bracia którzy mieszkają w miejscowości Przyjacielsko. Mapa 

miejscowości Przyjacielsko przedstawiona jest poniżej: 

 

Problem Marka 

Marek zadzwonił do swojego brata Ryśka, mieszkającego w domu oznaczonym literą  

A z następującą prośbą:  

"Ryśku, kurierowi, który miał przywieźć lekarstwo dla mojego dziecka zepsuł się samochód. 

Czy mógłbyś pójść do miejsca, gdzie znajduje się kurier i przynieść lekarstwo do mojego 

domu? Ja nie mogę się ruszyć – jestem sam z chorym dzieckiem."  

Rysiek zgodził się bez namysłu pomóc bratu. Dlatego Marek kontynuował:  



"Ryśku, po wyjściu z domu udasz się w lewo, następnie na pierwszej przecznicy skręcisz  

na południe. Idź cały czas prosto. Miń pierwsze skrzyżowanie, a na drugim skręć na wschód. 

Idź prosto i na pierwszym skrzyżowaniu skręć w prawo. Wkrótce zobaczysz zepsuty 

samochód kuriera".  

Rysiek nie wiedział za bardzo jak trafić od miejsca postoju kuriera do domu Marka, dlatego 

Marek mu wytłumaczył:  

"Ryśku, weź lekarstwo od kuriera, a następnie udaj się na południe. Na pierwszej przecznicy 

skręć w lewo. Na kolejnej przecznicy udaj się na północ. Następnie miń 2 przecznice  

i na 3 przecznicy skręć na zachód. Gdy zobaczysz skrzyżowanie skręć w prawo,  

a na następnym skrzyżowaniu w lewo. Idź cały czas prosto. Gdy miniesz skrzyżowanie  

to wówczas po prawej stronie zobaczysz mój dom. Pamiętasz - jest cały z czerwonej cegły  

z żółtymi oknami". 

Twoje zadanie 

1. Który z samochodów jest zepsutym autem kuriera? 

2. Gdzie mieszka Marek? 

3. Czy Marek wskazał optymalne drogi Ryśkowi?  

4. Jak Ty byś poprowadził Ryśka? 

ZADANIE 10 

Samodzielnie ułóż z sześciu zapałek 4 trójkąty równoboczne. Narysuj wynik rozwiązania: 

 

 

 

 


