
Oto zadania z liczenia! Sprawdźmy 
razem, czy matematyka z Twojej głowy 
nie umyka. Przeczytaj uważnie zadania, 
które dla Ciebie przygotowałem! 
Następnie zaznacz poprawną odpowiedź. 
Uważaj, tylko jedna odpowiedź jest 
poprawna! Zaraz po rozwiązaniu 
wszystkich zadań możesz sprawdzić 
odpowiedzi – umieściłem je na końcu 
tego QUIZU. 

Matematyczny Quiz Bratka

1. Wiosną posiałem w ogródku warzywa. Wyhodowałem 14 rzodkiewek i 17 
marchewek. Do szkoły zaniosłem 8 rzodkiewek i rozdałem je dzieciom. Ile 
rzodkiewek mi zostało?

 A. 9    B. 6    C. 23    D. 0

2. Ścieżką rowerową jedzie pięć rowerów jeden za drugim. Pierwszy jedzie tata 
Jasia i Amelki. Na końcu jedzie mama tych dzieci. Tuż za tatą jedzie Jaś, a Amelka 
jedzie tuż przed mamą. Który z kolei jadę ja?

 A. piąty   B. drugi  C. trzeci   D. czwarty

3. Wypożyczyłem książkę z biblioteki w środę. Pani bibliotekarka powiedziała, że 
mam ją zwrócić za dwa tygodnie i dwa dni. W którym dniu tygodnia powinienem 
pójść do biblioteki?

 A. w czwartek  B. w piątek    C. w niedzielę  D. w środę  



Odpowiedzi: 1. B   2. C   3. B   4. C   5. A   6. C   7. D   8. B   9. C   10. D

4. Niedawno mierzyłem wzrost dzieci z trzeciej klasy. Okazało się, że Jaś ma 153 cm 
wzrostu, a Żaneta 135 cm. Dominik jest wyższy od Żanety, ale niższy od Jasia. Ile cm 
wzrostu ma Dominik?

 A. 154 cm   B. 153 cm   C. 136 cm  D. 134 cm

5. Muszę uporządkować szarfy w koszach. Chcę, aby w każdym koszu było po tyle 
samo szarf. Policzyłem, że w jednym koszu jest 13 szarf, w drugim koszu jest 16 
szarf, a w trzecim koszu jest tylko 1 szarfa. Ile szarf powinno być w każdym koszu?

 A. 10     B. 6     C. 11    D. 3

6. Po lekcjach ułożę ołówki w pojemnikach. W jednym pojemniku jest 19 ołówków, 
a w drugim pojemniku jest 11 ołówków. Ile ołówków powinienem przełożyć do 
drugiego pojemnika, aby w obydwu było po tyle samo ołówków?

 A. 15   B. 30    C. 4    D. 5

7. Wczoraj byłem na zakupach. Kupiłem wymarzoną piłkę za 35 zł i gwizdek za 5 zł. 
Dałem kasjerce banknot 50 zł i otrzymałem resztę. Były to monety pięciozłotowe. Ile 
monet otrzymałem?

 A. 10   B. 5    C. 1     D. 2

8. W piątek spotkam się z dziećmi na sali gimnastycznej. Mam 15 rakietek 
tenisowych, 14 małych piłeczek oraz 20 woreczków z grochem. Każdemu dziecku 
chcę dać rakietkę, piłeczkę i woreczek. Dla ilu dzieci mogę przygotować taki zestaw? 

 A. 20    B. 14     C. 15    D. 49

9. Powiedz mi, proszę, jaka liczba jest trzy razy większa od 15.

 A. 20    B. 30    C. 45    D. 18

10. Powiedz mi, proszę, jaki jest wynik dzielenia liczby 36 przez 4.

 A. 6   B. 4     C. 36    D. 9


