
szkota podstawowa i gimnazjum ----~--------

Po klasie 4 na Litwie

Na Litwie po klasie 4, czyli po ukonczeniu szkoly poczqtkowej, nie ma obo
wiqzkowych sprawdzian6w. Kazda szkola we wlasnym zakresie moze zorga
nizowac w koncu roku szkolnego sprawdziany wiadomosci z poszczeg6lnych

przedmiot6w. W nauczajqcej w j~zyku polskim szkole im. Szymona Konarskiego w
Wilnie s'lorganizowane sprawdziany z j~zyka polskiego, litewskiego oraz matematy
ki. Przedstawiamy Panstwu zadania ze sprawdzianu z matematyki w klasie 4 za ubie
gly rok szkolny, kt6ry uloZyla nauczyciel-metodyk matematyki pani Janina Kostecka.

Sprawdzian z matematyki w klasie 4
Wariant J

c) 13557: 27

OJ Wykonaj pisemnie dzialania:

a) 54575+817 b) 3500-899 c)403·37

m Wykonaj dzielenie z reszt'l:

a)71:8 b)308:16

d) 3280: 16 e) 62320: 304

ill Odjemnajest r6wna 120, a odjemnikjest 24 razy mniejszy od odjemnej. Ob
licz r6znic~.

® Szerokosc prostok'lta wynosi 19 cm, a obw6d jest r6wny 120 cm. Oblicz
dlugosc tego prostok'lta.

I m Zapisz j edn'lliczb~ naturaln'l:, polozon'l na osi mi~dzy liczbami 164 i 186 i:

a) dziel'lC'l si~ przez 2, lecz nie dziel'lc'l si~ przez 5.

b) dziel'lc'l si~ przez 5, lecz nie dziel'lc'l si~ przez 2.

c) dziel'lc'l si~ przez 2 i przez 5.

CD Oblicz:

a)3 . 20 + (8 . 7 - 16): 4

b) (396:22-8)·23+500: 100

c) 200-20+(1620: 15-52·2)

GJ Odleglosc mi~dzy dwiema wsiami wynosi 36 km. Z tych wsi jednoczesnie so
bie na spotkanie wyruszyli dwaj m~zczyzni. Spotkali si~ po uplywie 4 godzin. Pr~d
kosc jednego z m~zczyzn to 4 km/h. Z jak'l pr~dkosci'l szedl drugi m~zczyzna?

________ .. ~ ..J

matematyka
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c) 14474: 24

Sprawdzian z matematyki w klasie 4
"Jariant 2

~ Wykonaj pisemnie dzialania:

3) 34567 +914 b) 5300-499 c) 205·29

~ Wykonaj dzielenie z reszt,t:

2)83:7 b)306:12

d) 2884: 14 e) 63525: 105

"T Odjemnajest r6wna 140, a odjemnikjest 28 razy mniejszy od odjemnej. Ob
~iz r6zniq:.

T- Dlugosc prostok1lta wynosi 51 mm, a obw6d jest r6wny 140 mm. Oblicz
:zerokosc tego prostok1lta.

~ Zapiszjedn1lliczb~ naturaln'b polozon1lna osi mi~dzy liczbami 156 i 174 i:

3) dziel1lc1lsi~ przez 2, lecz nie dziel1lc1lsi~ przez 5.

. ) dziel1lc1lsi~ przez 5, lecz nie dziel1lc1lsi~ przez 2.

~) dziel1lc1lsi~ przez 2 i przez 5.

-1 ..i.- Obhcz:

a)4·15+(7·6-12):3

)(391: 23 -7)·22 + 400: 100

) 300-30 + (1560: 15 -49·2)

JJ Jednoczesnie w tym samym kierunku wyplyn~ly z portu dwa statki. Pr~dkosc
,'ednego wynosi 22 km!h, a drugiego - 27 km!h. Jaka odleglosc b~dzie mi~dzy
statkami po uplywie 8 godzin? 0

nauczycielka w Szkole Sredniej

im. Szymona Konarskiego w Wilnie

•• •

Problem 2. Niech S(n) oznacza sum~ wszystkich dzielnik6w dodatniej liczby cal

'owitej n. Liczby n spelniaj1lce r6wnosc S(n) = 3 nazywamy liczbami kr61ewskimi.n
. Iozna sprawdzic, ze liczby: n = 23 . 3 . 5, n = 25 . 3·7, n = 29.3. 11 .31, s1lliczbami
, 6lewskimi. Czy'istniej1l inne liczby kr6lewskie? Czy jest ich skonczenie wiele?

Czy istnieje nieparzysta liczba kr6lewska?
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