
Zestawy zadań do dyskusji

Czy tu jest błąd?

Zadanie 1
Kasia pomnożyła daną liczbę przez 2 i otrzymała wynik 80. Jednak popełniła błąd – powinna  
podzielić daną liczbę przez 2, aby uzyskać poprawną odpowiedź. Jaka jest poprawna odpowiedź?

Zadanie 2
Jaka to dziwna liczba: 987 654 321. Wstawiając znaki dodawania „+” pomiędzy jej cyframi, można  
tworzyć różne sumy, np. 98 + 7654 + 321. Ciekawe, czy uda ci się otrzymać sumę 99? Ile znaków  
dodawania „+” i w których miejscach należy w tym celu wstawić?

A może istnieje więcej niż jedno rozwiązanie tego zadania? 
A może uda ci się otrzymać jakieś inne ciekawe sumy?
A może warto włączyć inne działania?
Porozmawiajcie o tym z koleżankami i kolegami.

Zadanie 3
Ania i Basia rysowały na kartkach w kratkę kwadraty.
– Mój kwadrat ma trzy razy dłuższe boki niż twój kwadrat – powiedziała Basia.
– Zatem twój kwadrat ma trzy razy większe pole niż mój kwadrat – stwierdziła Ania.
Czy Ania powiedziała prawdę? Co o tym myślą twoi koledzy i twoje koleżanki?

Jak to będzie dla kwadratów o bokach dwa, cztery, pięć itd. razy dłuższych niż bok kwadratu Ani?

A może odkryjesz zasadę, jak zmienia się pole kwadratu, gdy długości jego boków wielokrotnie 
zwiększymy lub zmniejszymy?

Zadanie 4
Załóżmy, że  jest cyfrą. Ustal, dla jakich wartości  prawdziwa jest nierówność:

     2,00   5 > 2,005
Zadanie 5
Lekcja matematyki.

– Grzesiu, podejdź, proszę, do tablicy i pomnóż 329 przez 624 – powiedziała pani. 
Grześ rozpoczął obliczenia sposobem pisemnym: 

3 2 9
∙ 6 2 4
1 3 1 6
6 5 8

Zestaw nr 4



W tym momencie odezwała się Róża: 

– STOP! Przerwij swoją pracę, Grzesiu. Ja mam super pomysł, jak dokończyć obliczenia,  
nie wykonując kolejnego mnożenia! Mnożenia przez 6.

Wszyscy, razem z panią, zastanawiali się, co Róża miała na myśli. Co szczególnego zauważyła  
w tym zadaniu?

– Chyba wiem! – krzyknął Rafał. – Powiem, co zauważyłem. Spójrzcie na liczbę 624.  
Przecież 4 + 2 = 6. Jeśli się doda wyniki mnożenia przez 4 i przez 2, wyjdzie wynik mnożenia przez 6. 

Czy Rafał miał rację? Co na to twoje koleżanki i twoi koledzy?

Ułóż jeszcze kilka swoich własnych przykładów na mnożenie, w których można skorzystać  
z pomysłu Róży. Może warto sprawdzić, czy wyniki będą takie same, gdy wykonamy mnożenie  
pisemne zwykłym sposobem?


