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matematyczne
Matematyka jest wszędzie – w szkole, w sklepie i w urzędzie. 
Umiejętność logicznego, matematycznego myślenia pomaga lepiej 
uzasadniać własne zdanie i pokonywać nieprzewidziane trudności, 
wspiera też twórczy rozwój w innych dziedzinach.

 „Matematyka PLUS” to ćwiczenia dla uczniów, 
którzy chcieliby:
 swobodnie poruszać się w fascynującym świecie liczb
 wziąć udział we wspaniałej zabawie, jaką może być
 rozwiązywanie i konstruowanie zadań i łamigłówek
 rozwijać swoje umiejętności
 nauczyć się czegoś nowego

Zadania z serii „Matematyka PLUS”:
 rozwijają wyobraźnię i logiczne myślenie
 ćwiczą wytrwałość w poszukiwaniu dróg 
 dochodzenia do rozwiązania problemu 
 poprawiają sprawność liczenia 
 kształtują myślenie matematyczne 

więcej ciekawych publikacji znajdziesz na:
www.nowaera.pl
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Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie, 

przygotowałyśmy dla Was wiele ciekawych zadań i zagadek 

matematycznych. Zapraszamy do odkrywania nowych, 

niezbadanych przestrzeni matematycznych. 

Szukajcie rozwiązań samodzielnie lub w zespołach, dzielcie 

się pomysłami, sprawdzajcie różne możliwości. Niektóre 

zadania, szczególnie te nietypowe, mogą wydawać się 

Wam trudne, ale nie zniechęcajcie się, próbujcie wciąż 

na nowo. Starajcie się zrozumieć problem matematyczny, 

wyobrazić go sobie i zilustrować. Możecie pomagać sobie 

patyczkami, eksperymentować, robić dodatkowe rysunki, 

a w zadaniach geometrycznych – wycinać, składać 

i sklejać. 

Nie przejmujcie się, jeżeli nie będziecie mieć pomysłu 

na rozwiązanie jakiegoś zadania. Jeżeli zechcecie – 

wrócicie do niego po jakimś czasie. Pamiętajcie, niektóre 

zadania mogą nie mieć rozwiązania, ale ważne jest, żeby 

w porę to sobie uświadomić i umieć wyjaśnić przyczyny.

Zaproście do wspólnej zabawy koleżanki i kolegów – 

czasami łatwiej znaleźć rozwiązanie, kiedy się rozmawia 

o zadaniu w grupie.

Życzymy Wam wielu sukcesów i radości.

Autorki



Spis treści  

Związki i zależności w świecie liczb / 5
Kształtowanie rozumienia związków między liczbami. 
Zbieranie danych i ich interpretowanie. 
Zapisywanie danych w tabelkach, na diagramach 
i wykresach. Porównywanie liczb, tworzenie 
konsekwentnych serii. Rozwijanie umiejętności 
argumentowania, tworzenia własnych strategii.

Działania na liczbach / 27 
Rozumienie pojęcia liczby naturalnej – rozkład 
liczby na składniki. Porównywanie liczb, zapis liczby 
w pozycyjnym systemie dziesiątkowym. 
Dodawanie i odejmowanie w zbiorze liczb naturalnych. 
Mnożenie i dzielenie liczb naturalnych. 
Szacowanie wyników. Intuicje praw działań.
Zastosowanie własności liczb podczas rozwiązywania 
zadań tekstowych.

Geometria / 47 
Rozpoznawanie figur geometrycznych, poznawanie 
ich własności. Mierzenie i obliczanie obwodów figur. 
Rozwijanie intuicji związanych z polem figury. 
Rysowanie figur na sieci kwadratowej. 
Badanie siatki sześcianu. Układanie wzorów z kafelków. 
Zastosowanie symetrii. Deformacje.

Matematyka w życiu codziennym / 67
Obliczenia pieniężne, zegarowe, kalendarzowe. 
Mierzenie długości, objętości płynów. Ważenie. 
Obliczenia w przybliżeniu. Intuicje skali.

Komentarze / 89 
Tym znakiem oznaczono zadania, do których  
są komentarze.

1

2

3

4



1 Związki i zależności w świecie liczb
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Asia z Bartkiem zebrali informacje o tym, jak ich koleżanki i koledzy 

spędzają wolny czas. Przyjrzyj się, jak dzieci przedstawiły informacje 

na wykresie.

1

• Zaznacz na wykresie, jak ty spędzasz czas wolny.

• Który sposób spędzania wolnego czasu był najczęściej wybierany przez 

dzieci, a który najrzadziej?

• Które formy spędzania wolnego czasu uzyskały taką samą liczbę głosów?

Podkreśl liczby parzyste.

12 33 87 100 150 88 91 64 75 140 792
3

lic
zb
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Podczas zabawy w chowanego dzieci liczyły od 98 do 106. Zapisz te liczby.2
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Popatrz, jak są zapisane liczby.4

Po tych polach można się poruszać w górę, w dół, w prawo i w lewo, 

dodając lub odejmując liczby. Na przykład:
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• Sprawdź inne drogi. Uzupełnij puste pola właściwymi liczbami.  

Jaka liczba będzie na ostatnim polu? Zaznacz tę drogę na dużym 

diagramie.

• Przejdź inną drogą od 11 do ostatniej liczby zapisanej w diagramie wyżej. 

Zapisz kolejne działania.

• Znajdź różne drogi prowadzące od 6 do 15. Sprawdź za pomocą obliczeń 

swoje drogi. Zapisz obliczenia w zeszycie.
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Uzupełnij kwadraty tak, żeby w każdym rzędzie pionowym i poziomym 

otrzymać taki sam wynik.
5

17 13 20

23

10

16 22

24

26

Krasnoludki wracają z kopalni diamentów z workami cennych kamieni. 

Kropek ma o 5 diamentów mniej od Tymka, który zebrał 12 diamentów.
6

Dumny Teofil zebrał tyle diamentów, ile Kropek i Tymek razem.

Skruszony Tuptuś powiedział na ucho Teofilowi, że ma o 13 kamieni 

mniej niż on.

Ile razem diamentów niosą krasnoludki?  

Każda liczba jest zapisana za pomocą dwóch cyfr. Odczytaj te liczby.

11 22 33 44 55 66 77 88 99

Czy znasz liczby trzycyfrowe, w których są takie same cyfry? Zapisz 

te liczby i głośno przeczytaj. A może znasz takie liczby czterocyfrowe?

7
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Poszukaj w labiryncie drogi do kufra. Rozpocznij od pola z numerem 18. 

Każda kolejna liczba na twojej drodze musi być o 11 większa 

od poprzedniej.

8

15 18 22 36 37

7 29 40 41

21 31 51 52 64

96 85 62 73 89

102 97 87 84 100

94 95 99

Mikołaj rzucał kostką do gry dwa razy i obliczał sumę wyrzuconych 

oczek. Na jednej ściance kostki oczka starły się i były niewidoczne. 

Mikołaj traktował tę ściankę w swoich obliczeniach jak 0. To są niektóre 

wyniki Mikołaja.

1
       

9
       

11
       

12

Ile oczek starło się na tej jednej ściance?  

Czy to zadanie ma tylko jedno rozwiązanie? TAK NIE

Odkryj zasadę i wpisz kolejne liczby.

58, 70, 82, 94, 

9

10
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Rozmawiały liczby: 15, 20, 23, 25. Zgadnij, co mówiły, i dokończ zdania.

Liczby 20, 23, 25 mówiły: 15 do nas nie pasuje, bo  

11

Liczby 15, 23, 25 mówiły: 20 do nas nie pasuje, bo 

Liczby 15, 20, 25 mówiły: 23 do nas nie pasuje, bo 

Czy jest tylko jedna odpowiedź do każdej zagadki? TAK NIE
Porozmawiaj o tym z koleżanką lub kolegą.

W turnieju piłki nożnej mecze były punktowane:

– wygrany mecz: 2 punkty,

– remis: 1 punkt,

– przegrany mecz: 0 punktów.

Zespół klasy III zagrał 7 meczów i zdobył 11 punktów. Ile meczów mógł 

przegrać? Odpowiedzi zapisz w tabeli.

12

mecz
razem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

11

11

11
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Uzupełnij sudoku.13

Julek miał 23 kilogramy jabłek. Zapakował je do 10 torebek. Wkładał 

owoce do torebek po 2 kg i po 3 kg. Ile miał torebek 2-kilogramowych, 

a ile 3-kilogramowych?

14
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Księżniczka Kunegunda wybiera się na bal. Powiedz, jak może się ubrać. 

Ile ma możliwości?

15

Na bal do królewny jedzie 52 gości. Karety mogą przewozić 

po 8 lub po 6 osób. Ile karet każdego rodzaju trzeba zamówić? 

Czy można to zrobić tylko na jeden sposób?  TAK NIE

16



13

Trzynastu grzybiarzy w trzech grupach wyruszyło na grzyby. Każdy 

uczestnik grzybobrania – z pierwszej, drugiej i trzeciej grupy znalazł 

po 6 grzybów. Trzecia grupa znalazła 30 grzybów. Razem grzybiarze 

mieli 78 grzybów. Ilu mogło być grzybiarzy w pierwszej, ilu w drugiej, 

a ilu w trzeciej grupie?

grupa pierwsza 

grupa druga  

grupa trzecia  

Wykonaj działania w ramkach tego samego koloru. Czy ta sama liczba 

jest wynikiem działań? Wpisz TAK lub NIE.

17

18

6 razy więcej niż jeden

3 razy więcej niż 5

4 razy więcej niż 5

7 razy mniej niż 42

2 razy mniej niż 30

5 razy mniej niż 100

Gębusiewicz i Językowski sprzeczali się o to, który z nich ma więcej 

grosików. Gębusiewicz twierdzi, że ma więcej, ponieważ przez dwa 

tygodnie zbierał codziennie po dwa grosze. Natomiast Językowski uważa, 

że ma więcej, chociaż zbierał pieniądze tylko przez tydzień, ale każdego 

dnia po 3 grosze. Jak myślisz, który z nich ma rację?

19
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W królestwie króla Bałagana powstało zamieszanie z liczbami.  

Jest 25. dzień miesiąca, więc w pierwszym rzędzie powinny się ustawić 

działania, których wynikiem jest liczba 25.

Podkreśl działania, których wynikiem jest ta liczba.

6 · 5 5 · 7 50 – 15 75 – 50

19 + 6 75 : 3 50 : 2 44 – 19

• Zapisz inne działania, których wynikiem jest 25.

20

• Wykonaj podobne obliczenia dla innej liczby.
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Uzupełnij brakujące liczby w tabeli. Zacznij od dowolnego miejsca.21

• Powiedz, gdzie poza szkołą udało ci się zobaczyć liczbę 35.  

A liczbę 1240?

Te liczby zostały zapisane zgodnie z pewną regułą. Zapisz pozostałe 

liczby.
22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 17 18 19 20

21 27

31 39 40

44 49 50

51 54 59 60

65 66 67

72 73 74 77

81 84 87

91 97 98

150 250 550
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Zuzia bardzo lubi układać łamigłówki. Wręcza je członkom rodziny przy 

różnych okazjach jako prezenty. Przeczytaj łamigłówki i je rozwiąż.

Do pudełka włożyłam 50 koralików.
Później dołożyłam dwa razy więcej koralików.

Ile koralików mam teraz?

23

W portmonetce mam 2 setki, 5 dziesiątek i zero złotówek.
Ile mam pieniędzy?

• Ułóż i zapisz podobne zagadki dla członków swojej rodziny.
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Przeczytaj uważnie zadania i powiedz, czy można je rozwiązać. Jeżeli nie 

możesz rozwiązać zadania, zapisz dlaczego tak jest.

• W sklepie jest 15 klientów. Dzienny utarg zazwyczaj wynosi około 600 zł. 

Ile pieniędzy brakuje do tej kwoty?

24

• Na wycieczkę pojechały dwie klasy III. Pani kupiła 48 drożdżówek.  

Czy wystarczy dla wszystkich dzieci?

• Mama kupiła 8 bułeczek, a ciocia – 12 bułeczek. Pani Marysia kupiła 

2 kg mąki, 1 kg cukru i 10 jajek, żeby upiec bułeczki. Ile bułeczek kupiła 

mama i ciocia?

• Julka ma 48 książek. Kinga ma o 5 książek więcej. Antek ma o 7 książek 

więcej niż Julka i o 2 więcej niż Kinga. Ile książek ma Antek?

• W autobusie jechało 16 osób. Na pierwszym przystanku wsiadło 7 osób, 

ale nikt nie wysiadł. Na drugim wysiadło 6 osób i wsiadły 3 osoby. 

Ile osób kupiło bilety na przejazd tym autobusem?

• Do szkoły przywieziono 14 kg jabłek czerwonych, 5 kg jabłek zielonych, 

25 kg śliwek i 30 kg gruszek. Jabłka były po 4 zł za kilogram, śliwki 

po 5 zł za kilogram, a gruszki po 6 zł za kilogram. Na podwieczorek 

rozdano 10 kg śliwek. Ile jabłek przywieziono do szkoły?



Związki i zależności w świecie liczb

18

Odczytaj liczby z tabeli. Dokończ wpisywanie liczb. Wskaż dwie dowolne 

liczby z tabeli i odczytaj wszystkie liczby między nimi.
25

494 495 496 497 498 499 500 501

502 503 504 505 506 507 508 509

510 511 512 513 514 515 516 517

518 519 520 521 522 523 524 525

526 527 528 529 530 531 532 533

534 535 536

• Znajdź okienka z liczbami, w których są dwie takie same cyfry. Pokoloruj 

te okienka czerwoną kredką.

• Zieloną kredką pokoloruj pierwszą liczbę w tabeli i kolejne liczby 

o 10 większe. 

• Może masz inny pomysł na zabawy z liczbami w tabeli? Opowiedz o nim 

koleżance lub koledze.

W kolejce na poczcie powstało zamieszanie. Numerki klientów 

wyświetlały się w złej kolejności: 

254  158  182  112  134  211  121  190  109
• Zapisz te liczby we właściwej kolejności.

26
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W magicznym skarbcu są 4 sejfy, a w nich klejnoty. W każdym sejfie są 

trzy półki. Jednorazowo z sejfu można wyjąć tylko jeden klejnot. Na ile 

sposobów można skompletować zestaw: pierścień, naszyjnik i diadem?

27

diadem 1 1

naszyjnik 2 3

pierścień 3 4

• Pomóż sobie w rozwiązaniu tego zadania, wpisując do tabeli numery 

sejfów. Dwa przykłady są już wykonane.

Odkryj regułę, według której są zapisane liczby. Zapisz kolejne liczby.

70, 63, 56, 49,

70, 63, 55, 46,

70, 63, 49, 21,

Kacper ma w koszyku gruszkę, banana i śliwkę. Zapisz, w jakiej 

kolejności może zjeść te owoce.

28

29

1 2 3 4

Ile jest możliwych rozwiązań? 
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W sklepie „Pod złotym kogutkiem” można kupić batoniki Bimbom 

pakowane po 2 lub po 4 sztuki.
30

• Napisz, w którym sklepie można najkorzystniej kupić batoniki Bimbom, 

jeśli chcesz nabyć:

12 batonów 

6 batonów  

18 batonów

24 batony  

30 batonów

• Powiedz, jaką liczbę batonów można najkorzystniej kupić w sklepie 

„Pod złotym kogutkiem”.

W sklepie „U pstrej kokoszki” batoniki Bimbom są pakowane po 3 sztuki.

3 zł

2 zł

2 zł
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Pięcioro dzieci po raz pierwszy spotkało się na przyjęciu. Każdy przywitał 

się z każdym, podając sobie dłonie. Ile uścisków dłoni wymieniono? 
31

Zagraj w warcaby gwiaździste. Możesz narysować na dużym kartonie 

taką planszę.
32

Przygotuj 9 pionków lub inne drobne przedmioty. Ustaw je na polach. 

Jedno miejsce zostaw puste. 

Gra polega na zbijaniu, czyli przeskakiwaniu pionka przez najbliższy pionek. 

Wygrywa osoba, która zbije najwięcej pionków.
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Popatrz na wagi. W każdej ramce narysuj odpowiednie figury 

od najcięższej do najlżejszej.
33
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Na przyjęciu słodycze są rozdawane zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara. Pierwsza osoba dostała jedną czekoladkę, druga – dwie 

czekoladki, trzecia – trzy… Stolik jest sześciokątny, przy jednym boku 

siedzą dwie osoby.

34

Wpisz w kółka, ile czekoladek dostała każda osoba. Ile czekoladek zostało 

rozdanych? 

• Policz, po ile czekoladek mają razem osoby siedzące naprzeciwko siebie.

Osoby siedzące naprzeciwko siebie dzielą swoje czekoladki po równo. 

Jeżeli liczba czekoladek jest nieparzysta, dzielą czekoladkę na pół. 

Zaznacz, gdzie najkorzystniej jest usiąść. Dlaczego?

• Sprawdź, co się stanie, jeżeli gości posadzimy tak jak na drugim rysunku, 

zaczynając od rogu stołu. Zadaj i zapisz pytania.
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Z trzech patyczków można zbudować 1 trójkąt.35

Ile patyczków potrzebujesz do zbudowania 3 trójkątów?

Ile patyczków potrzebujesz do zbudowania 8 trójkątów?

• Z czterech patyczków można zbudować 1 kwadrat.

Ile patyczków potrzebujesz do zbudowania 4 kwadratów?

Ile patyczków potrzebujesz do zbudowania 9 kwadratów?

• Ile patyczków potrzebujesz do zbudowania 

kwadratów przedstawionych na ilustracji?

Ile patyczków jest potrzebnych do zbudowania 8 tak połączonych 

kwadratów?
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Na diagramie poniżej jest przedstawiona informacja o tym, jak dzieci 

z klasy III pewnego dnia pokonały drogę do szkoły. Przeanalizuj 

diagram, a następnie odpowiedz na pytania. Uważaj, niektóre z nich 

są podchwytliwe.

36

Ile dzieci było tego dnia w klasie? 

Kogo było więcej – chłopców czy dziewczynek? 

Jaki sposób pokonywania odległości między domem a szkołą 

był najbardziej popularny? 

Dlaczego przy rysunku pociągu nie ma żadnej informacji? 

Czy każdego dnia informacje w diagramie będą takie same? Dlaczego?

Tomka nie było w szkole, kiedy rysowano diagram. 

Napisz, jak jutro dotrze do szkoły. Dlaczego? 
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Wytnij z wycinanki 3 kółka w różnych kolorach. Ułóż je na pierwszym 

polu jedno na drugim, od największego do najmniejszego, tak jak 

na rysunku. Twoim zadaniem jest przekładanie kółek na inne pola tak, 

żeby na ostatnim polu położyć jedno na drugim – od największego 

do najmniejszego. Możesz brać tylko po jednym kółku i kłaść kółko 

mniejsze na większe.

37

Dzisiaj do szkoły przyjechała autem nowa osoba. Jak myślisz, czy jest 

to chłopiec, czy dziewczynka? 

• Zbierz informacje w swojej klasie o tym, w jaki sposób docieracie 

do szkoły. Przedstaw je na diagramie. Czym się różni twój diagram 

od tego ze strony 25.?



2 Działania na liczbach:
• Dodawanie i odejmowanie
• Mnożenie i dzielenie
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Działania na liczbach

Siedem wiewiórek urządzało wyścigi. Na nagrody przeznaczono 

31 orzeszków. Sowa zdecydowała, że najszybszy zawodnik dostanie 

więcej niż najwolniejszy. Każdy kolejny zawodnik dostanie inną liczbę 

orzeszków. Jak to zrobić? Czy jest tylko jedno rozwiązanie?

Pomóż sobie w rozwiązywaniu tego zadania żetonami. Wykonaj obliczenia.

1

Wiewiórki założyły bank „Złoty Orzech”, w którym przechowywały 

zimowe zapasy innych wiewiórek. W zamian za przechowywanie 

przez jeden miesiąc 100 orzechów dostawały 10 orzechów.

Przez ile miesięcy przechowywały 100 orzechów, jeśli otrzymały jako 

zapłatę 55 orzechów?

2

Ile orzechów przechowały przez miesiąc, jeśli dostały 40 orzechów zapłaty?

Ile orzechów dostaną za przechowywanie przez dwa miesiące 400 orzechów?

Ułóż inne pytania do tego zadania.
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Działania na liczbach

Tytus powiedział, że potrafi lepiej obliczać w pamięci niż Romek 

na kalkulatorze. Zorganizowali zabawę w rachowanie. Tomek 

przygotował działania, a chłopcy liczyli. Sprawdź, czy chłopcy dobrze 

wykonali działania.

obliczenia Tytusa    obliczenia Romka

38 + 22 = 60    38 + 22 = 60

16 + 33 = 49    16 + 33 = 49

85 – 45 = 40    85 – 45 = 40

75 – 55 = 20    75 – 54 = 21
• Zorganizuj podobną zabawę w grupie rówieśników.

W turnieju sportowym zorganizowanym w szkole wygrała drużyna 

Śmiałków, która zdobyła 120 punktów. Drużyna Pomysłowych 

zajęła czwarte miejsce, uzyskała dwa razy mniej punktów niż 

drużyna Śmiałków. Na drugim miejscu znalazła się drużyna Zdobywców, 

która uzyskała o 12 punktów mniej od Śmiałków. Trzecie miejsce 

zdobyła drużyna Mistrzów, zdobyła o 35 punktów więcej niż drużyna 

Pomysłowych.

Oblicz, ile punktów zdobyła każda drużyna.

3

4

nazwa drużyny liczba punktów miejsce

Śmiałkowie 120 punktów I

Zdobywcy II

Mistrzowie III

Pomysłowi IV

• Sprawdź, czy do tego zadania można ułożyć jeszcze inne pytania.



Matematyka

ćwiczenia rozwijające zainteresowania

3 
Matematyka

Ćwiczenia rozwijające zainteresowania 

matematyczne
Matematyka jest wszędzie – w szkole, w sklepie i w urzędzie. 
Umiejętność logicznego, matematycznego myślenia pomaga lepiej 
uzasadniać własne zdanie i pokonywać nieprzewidziane trudności, 
wspiera też twórczy rozwój w innych dziedzinach.

 „Matematyka PLUS” to ćwiczenia dla uczniów, 
którzy chcieliby:
 swobodnie poruszać się w fascynującym świecie liczb
 wziąć udział we wspaniałej zabawie, jaką może być
 rozwiązywanie i konstruowanie zadań i łamigłówek
 rozwijać swoje umiejętności
 nauczyć się czegoś nowego

Zadania z serii „Matematyka PLUS”:
 rozwijają wyobraźnię i logiczne myślenie
 ćwiczą wytrwałość w poszukiwaniu dróg 
 dochodzenia do rozwiązania problemu 
 poprawiają sprawność liczenia 
 kształtują myślenie matematyczne 

więcej ciekawych publikacji znajdziesz na:
www.nowaera.pl




