
tr. Oszacuj rłyniki działań i wpisz znak < Iub

a) 2I,63 +22,52 + 5)03 50 c)

b) 19,45 +II,72 - 10,65 20 d)

0,49 ,2,15 1,5

3,04 : 0,2 15

7,34 6,34a) .1,5B +2,76: ?

b) 9,3l - 6,45 = ?

c) 2,15 . 4,52: ?

2. Jedna z czterech liczb jest wynikiem podanego działania" Nie wykonu-
jąc dokładnych rachunków, ustal, która to ]iczba i podkreśI ją.

o,734

2,92

0,971B

3,B2

9,7IB

63,4

2q)

97I,B

2100

3,0B

B,76

d) l4,7 :0,07 : ? 2l 2,I 21,0

3. Pan Adamski obliczył, ze jego motocykl spala średnio około 2,B5 ]
benzyny na 100 km. \.Ą/ baku jego motocykla mieści się 18 l paliwa. Czy
taka ilość benzlmy wystarczy do przejechania 600 km? TAK/NIE

4. euy upiec jedną bułkę, potrzeba 0,21 kg mąki, a na upieczenie jednego
rogala - 0,27 kg. Oszacuj, czy-ze 100 kg mąki mozna upiec:
a) 400 rogali TAK/NIE b) SOo bułek i 100 rogali TAK/NIE

5. W ogrodzie zoologicznym słoń dostaje co-
dziennie do zjedzenia około 100 kg siana,
50 kg kapusĘ 12,5 kg jabłek, 30 kg bura-
kóW 2,5 kg marchwi i 0,5 kg herbatników.
W magazlłrie ZOO nalezy zgromadzić za-
pasy \ĄTlstarczające do wykarmienja trzech
słoni przez tydzień. Zakreśl :nazry produk-
tów, których zapasy należy uzupełnić.

6. Uzupełnij, wpisując w miejsca kropek liczby 0,17, 5,1B, B,73 (llczby
mogą się powtarzać):

> 100
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1. Zamień na ułamki zwykłe.Iub liczby mieszane i wykonaj skracanie.

a) L,2: !Ą = ll b) 0,2 :..1o 5
c) 0,0B:

4,75 =

0,4:

I2
25

I,25 = 2,875:

3,5: 0,125:

2" Podane liczby zamień na ułamki dziesiętne.

L7_
34

13
4

62 27
25: Ę=

9
2o

3. Zapisz za pomocą ułamków zwykłych i dziesiętnych, jakie części figur
Zostały pomalowane.

: o,?5

4. SkTóć ułamki zwykłe i zamień na ułamki dziesiętne.
o?1814a'ń:;= #: 35=

b) 33:
27
45

15
300

5. Pokoloruj fr{ paska na żółto, u ffi .r" zielono.
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ońując dzielenie
na ułamek dzies ek mozna za-
dziesiętny. Jeśli o odPowiedni

a) +:o b) #=

7. a) Podkreśl liczby mniejsze od ł.0,25 0,23 I,027
b) Podkreśl liczby większe od 3,5.333?3
8. Wstaw znak <, = lub >.

a) + 0,26 b) ś 0,7

7 ^_2 J,5 9 ),)
4 'rJ

9" Wpisz odpowiedni ułamek dziesiętny.

a) Ż- :1 3- _1

b)1- =+.rŻ* =Ą

l0. bUUcz (wynik możesz
zwykłego lub dziesiętnego).

a) 0,5.i= b)

0,725 . 4 =

c) #: d) 2L
T-:

45:6

a,26 0,15

11 10 153T-T

# 0,025

3 0,625

,aL 0,4

# o,4

+- =1

r9- =112

zapisać w postaci ułamka

c) 1 
,o,zs 

=

0,375 :2:

i ,O"' =

0,75 :4 =
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11. Zarnieft ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne i oblicz:

b) 2Ż+ 0,9 : e) S - o,zs :

c) s} -o,z: f) l: o,z:

12. Zamiefi ułamki dziesiętne na ułamki zvvykłe i oblicz:

b) o,75-+=

13. oblicz:

a) | -urv 0,6 kg:

b) f, t*oty 15,60zł:

d) 3,6 IŚ =

14. Pewien monitor komputerowy kosz-
tuje 1,5 tys. złotych, Przy zakupie ratal-
n}łn cena jest wlzższa o jedną piątą. IIe
kosztuje ten monitor przy zakupie na
raty?

Odpowiedź:

c) § .rrury 0,649:

d) } masy 0,07 t:

w postaci ułamków dziesiętnych lub liczb15. Zapisz podane 7lorazy
naturalnych.

0,09 _
0,001 -

16. oblicz:

a) t,S+a.l: 1,5+1=

b) 1,4 - (o,r - +) =

90

$ : tZ 0,5):

3 ".14,",ż:

c)



t

1. a) Zapisz pod każdym rysunkiem, jaki procent kwadratu zamalowano.

b) Pokoloruj odpowiednie części kwadratów.

LUYo 35% 70% BO%

2. Na poniżsą,łn diagramie przedstawiono, ile procent mieszkańców pełv-
nej miejscowości stanowią osoby w poszczególnych grupach wiekowych.
a) Uzupełnij opis Ęch grup zamieszczouy obok diagramu.

dzieci do lat 6 %

Ę dzieci 7-13 lat oń

E młodzieZ 14-18 lat Yg

lnłodzież 19-25 lat %

ffi dorośli 26-7Olat %

! dorośti porłyżej 70 lat %

b) Odpowiedz ną pfiania.

Która grupa wiekowa jest najliczniejsza?

Która grupa wiekowa jest najmniej liczna?

IIe procent mieszkańców stano\Ąd młodzież w wieku L4-25Lat?

W tej miejscowości jest 13 000 mieszkańców.
Ilu mieszkańców to dzieci do lat 6?
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3. przedstaw procenty w postaci ulamków zrłlzkłych oraz dziesiętnych,

{
,!

ft<-t

50%<

zamien procenty na ułamki zwl,kłe i skróć je, jeśIi to mozliwe,

75%

6. Podane informacje Wraź za pomocą procentów.

a) Co piąty uczeń klasy Va trenuje koszykówkę.

Koszykówkę trenuje %uczriow klasy Va, a
klasy nie trenuje koszykówki.

b) Trzy czwarte uczniów klasy Vb umie jeździć

Na rowerze potrafi jeździć % klasy Vb,

klasy nie umie jeździć na rowerze.

5. Pokoloruj odpowiednie części kół.

c) Jedna dziesiąta uczniów klasy Vc gra na

Pianiści stanowią
grać na pianinie.
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% klasy Vc, a

{nffi
% uczniów tej

rowerZe.

40%
//
\\

LoO%<

c) 40%=

75%:

B0% =

I00% =

% uczniów tej

pianinie.

%uczniów tej klasy nie umie

20% <

25%
//
\\

b) 25%=

30%:

70%:

50% =

4.

a) I0%: :

20%:

90%:

60%:

na

a

50%


