
   MATEMATYK 

KLASY IV 

 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE:  

1. A po co Ci ta matematyka?  Zadanie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie. 

W swojej pracy pokaż praktyczne zastosowanie matematyki. Sposób i forma 

wystąpienia zależy tylko i wyłącznie od Ciebie – prezentacja multimedialna, plakat, 

wiersz, gazetka czy reklama. Liczy się Twoja pomysłowość i oryginalność.  

2. Matematyka w sporcie – poznanie matematyki z zupełnie innej strony. Wybierz się 

na wycieczkę rowerową, spacer, bieg lub rolki. Narysuj na kartce A4 mapkę przebytej 

trasy, podaj jej dystans, czyli długość, czas i prędkość jej przebycia, ilość spalonych 

kalorii, tętno, nawodnienie organizmu i pogodę. 

3. Być jak matematyczny Harry Potter – stwórz swój kwadrat magiczny w którym 

wpisz dodatnie liczby naturalne w taki sposób, aby suma liczb w każdym wierszu,  

w każdej kolumnie i w każdej przekątnej była równa 67. 

4. Matematyka w obiektywie – przynieś trzy zdjęcia formatu 15 x 21. Ocenie będą 

podlegać: pomysłowość i oryginalność, ciekawe ujęcie. Każde zdjęcie ma być 

zatytułowane i podpisane na odwrocie. 

 

ZADANIA DO WYBORU: 

5. Sałatka owocowa – na kartce A4 opracuj lub wybierz gotowy przepis na sałatkę 

owocową. Następnie sprawdź ceny składników w trzech różnych sklepach, a wyniki  

i łączny koszt przedstaw w tabelce. 

6. Dyplom – zaprojektuj  dyplom dla uczniów biorących udział w Akademii Zaruskiego 

w kategorii Matematyk. Kto wie, może właśnie Twój dyplom dostaną Twoi koledzy  

i koleżanki?· 

7. Co wiem o moim ulubionym zwierzątku? – przedstaw na plakacie ulubione 

zwierzątko i zrób zestawienie kosztów utrzymania swojego pupila (ile wydasz 

pieniędzy na utrzymanie w skali miesiąca i roku). 

8. Figury wokół nas – zaprojektuj i wykonaj pracę plastyczną, w której wykorzystane 

zostaną różne wielokąty. Przygotuj szablony figur i wykonuj z nich obraz. 

9. Pokoloruj Europę – wykonaj 6 flag wybranych przez Ciebie państw Unii 

Europejskiej w skali. Pracę przedstaw na 6-ciu kartkach A4 z bloku technicznego. 



10. Alfik, Kangur – zdobądź ¾  punktów w wybranym przez siebie konkursie 

matematycznym. 

11. Rebus matematyczny – przygotuj na kartce A4 rebus, którego rozwiązaniem jest 

pojęcie matematyczne (np. ułamek, wyrażenia algebraiczne itp.). Na odwrocie kartki 

napisz rozwiązanie i znaczenie tego pojęcia. 

12. Matematyczne origami – wykonaj szkielet dowolnej bryły z patyczków. 

13. Wierszowana matematyka – stwórz rymowany wierszyk o tematyce matematycznej. 

14. Magiczna matematyka – co to są kwadraty magiczne i jaka jest ich historia? Ułóż 

swój kwadrat magiczny. 

 

 


