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DZIESIĄTKOWY SYSTEM POZYCYJNY 
 

Zad. 1. Przeczytaj liczby i zapisz je słownie:  
a) 5, 59, 509  b) 68, 608, 680 c) 954, 9054, 9504 
d) 7432,  10 535,  11 403,  20 023,  103 340,  110 320 

Zad. 2. a) W liczbie 7981 cyfrą dziesiątek jest ….., a cyfrą jedności tysięcy jest …. . 
W liczbie 5420 cyfra setek jest o 4 większa od cyfry ……….. i o…. mniejsza od cyfry 
jedności tysięcy. b) W liczbie trzycyfrowej cyfra jedności wynosi 5, cyfra setek jest 
o 2 większa od cyfry jedności, a cyfra dziesiątek jest o 4 mniejsza od cyfry setek. Co to za 
liczba? 
c) Liczba trzycyfrowa składa się z trzech kolejnych liczb naturalnych, które w liczbie 
występują w kolejności od najmniejszej do największej lub odwrotnie. Jedną z cyfr jest 4. 
Jakie to mogą być liczby? Podaj przynajmniej trzy liczby, które spełniają opisane warunki. 
 
OŚ LICZBOWA 
 
Zad. 1. Zaznacz na osi liczbowej następujące liczby; do każdego zestawu dobierz 
odpowiednią jednostkę: 

a) 6, 8, 9, 11 i 13 
b) 10, 25, 35, 45, 50 
c) 50, 150, 200, 350, 400 

Zad. 2. Jaką liczbę przyporządkujesz punktowi A, B i C? 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

Zad. 3. Na osi liczbowej zaznacz: 
a) wszystkie liczby naturalne mniejsze od 12 
b) wszystkie liczby naturalne parzyste mniejsze od 14 
c) wszystkie liczby naturalne nieparzyste większe od 10 i mniejsze od 19 
d) trzy liczby naturalne większe od 3 i mniejsze od 10. 

Zad. 4. Wypisz wszystkie liczby naturalne leżące na osi liczbowej między liczbami: 
a) 23 i 36  b) 79 i 90  c) 273 i 285 

Zad. 5. Dobierz odpowiednią jednostkę i zaznacz na osi liczbowej liczby: 6000, 12000, 
15000, 30000. 

 



PORÓWNYWANIE LICZB NATURALNYCH 
 
Zad. 1. Uporządkuj podane liczby: 

a) malejąco: 6, 72, 25, 61, 99, 101, 13, 47, 112 
b) rosnąco: 93, 10, 20, 13, 77, 8, 98, 1, 109. 

Zad. 2. Z podanych liczb: 18, 211, 26, 401, 472, 11, 93, 512, 71, 99, 135, 101, 10, 199 wypisz: 
a) liczby dwucyfrowe od największej do najmniejszej 

 b) liczby trzycyfrowe od najmniejszej do największej 
Zad. 3. W miejsce kropek wpisz takie cyfry, aby różnica miedzy obiema liczbami była 
równa 1 i zapisy były prawdziwe: 
a) 8… > 88  b) 47 < 4…  c) 5… > 51  d) 79 < …… 
e) 126 < 12…  f) 241 > …4… g) 458 < …….. h) 1011 > 1…1… 

Zad. 4. Za pomocą cyfr 3, 5, 6 napisz wszystkie możliwe liczby cyfrowe, takie, by w żadnej 
cyfry nie powtarzały się i uporządkuj je rosnąco. 
 
ZAOKRĄGLANIE LICZB 
 

Zad. 1. Zaokrąglij podane liczby: 
a) do pełnych dziesiątek: 

19  ….  23 … .  48  ….  86  …. 

346  …..  208  …..  199  …..  804  ….. 
b) do pełnych setek: 

12381  …….. 975  …….  12 091  ……… 350  …… 
Zad. 2. W liczbie trzycyfrowej cyfra setek jest o 1 mniejsza od cyfry dziesiątek i o 3 mniejsza 
od cyfry jedności. Jaka to liczba, jeżeli jej zaokrąglenie do pełnej setki jest równe 300? 

Zad. 3. Napisz liczbę największą i liczbę najmniejszą, której zaokrąglenie do pełnych setek 
wynosi 200. 

 
ZEGAR I KALENDARZ 
 
Zad. 1. Ile to minut? 

a) 1 h 12 min = ……. min b) 2 h 45 min = …….. min c) 3 h 52 min = ……. min 
Zad. 2. Ile to godzin i minut? 

a) 87 min = …. h …. min b) 235 min = …. h …. min  c) 420 min = …. h …. Min 
Zad. 3. Ile godzin ma: a) doba b) dwa dni c) tydzień? 

Zad. 4. Ile to miesięcy? 
a) 1 rok 8 miesięcy =   b) 6 lat =  c) 3 lata 4 miesiące =  d) 12 lat = 

Zad. 5. Janek i Jurek mają razem 23 lata. Jarek jest o 3 lata starszy od Jurka. W którym roku 
urodził się każdy z nich? 

Zad. 6. Brat Oli urodził się w 2008 roku. Ile ma teraz lat? 



Zad. 7. Jest 17 listopada. Ile dni pozostało do końca roku? 

Zad.8. Uzupełnij zapisy:  
a) dzisiaj jest 10 grudnia, trzy tygodnie temu był …………………. 

b) dzisiaj jest 5 marca, za 56 dni będzie …………………. 
c) dzisiaj jest sobota, za 12 dni będzie …………………. 

d) kwartał to …. miesiące 
e) lipiec, sierpień, grudzień mają po …… dni 

f) w roku 2012 luty miał …. Dni 
g) zegar wskazuje 17:35, po upływie 1 godziny i 27 minut będzie godzina …………. 

h) 3 godziny to ……. Minut 
i) dekada to …… dni 

j) 3 kwadranse to …… minut 
 
LICZBY ZAPISYWANE W SYSTEMIE RZYMSKIM 
Zad. 1. Przy liczbie zapisanej cyframi arabskimi wpisz dużą literę alfabetu wskazującą tą 
samą liczbę zapisaną w systemie rzymskim: 

a) 6 …… b) 9 …… c) 15 …… d) 26 …… e) 29 …… 

f) 14 …… g) 18 …… h) 30 …… i) 7 …… j) 4 …… 
A) XIV   B) XXVI   C) VII   D) VI   E) IV   F) XXX   G) XXIX   H) IX   I) XV   J) XVIII    

Zad. 2. Podaj, w którym wieku miały miejsce następujące wydarzenia: 
a) Wydrukowano pierwszą książkę w Polsce- 1474 r.- …… w. 

b) Urodził się Mikołaj Kopernik- 1473 r.- …… w. 
c) Pojawiły się pierwsze programy TV kolorowej w USA- 1950 r.- …… w. 

d) Maria Curie-Skłodowska otrzymała Nagrodę Nobla- 1903 r.- …… w. 
e) Zbudowano pierwszy polski komputer- 1958 r.- …… w. 

f) Zmarł Adam Mickiewicz- 1855 r.- …… w. 
g) Polscy matematycy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”- 1933 r.- …… w. 

h) John Pemberton, farmaceuta z Atlanty, wynalazł coca-colę- 1886 r.- …… w. 
Zad. 3. Wykonaj działania i wyniki zapisz liczbami rzymskimi: 

a) XXI + 4 = …… b) XIV + 9 = …… c) III + 17 = …… d) XIX – 8 = …… 
e) VI . 2 = …… f) XXVII : 3 = …… g) XXI : VII = …… h) III . IV = …… 


