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Matematyka – test dla uczniów klas trzecich 
 

szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 
 Czas pracy: 60 minut                                 Ryzyko dysleksji ����    

 

 
 
 

 
 

[suma punktów] 

   

 
 
Imię i nazwisko ....................................... ...................................................   kl.3 ….... 
 
 
1. Oblicz. 

 

76 + 8 = ...........   47 + 30 = ...........   67 + 28 = ...........   

23 – 7 = ........... 92 − 60 = ........... 83 − 55 = ........... 
 
W zadaniach od 2. do 6. podkreśl poprawne odpowiedzi.   

 

2. Zosia  miała  36 zł oszczędności. Na  urodziny  dostała  od  dziadka  24 zł.           

Łącznie ma  

a) 12 zł. b) 50 zł. c) 60 zł. d) 70 zł. 

 

3. Miseczka z galaretką  waży  44 dag, a  sama  galaretka 27 dag. Pusta miseczka 

waży 

a) 17 dag. b) 18 dag. c) 71 dag. d) 72 dag. 

 

4. W gospodarstwie dziadka Józia wykluło się 41 kacząt i o 18 więcej kurcząt.     

Kurcząt wykluło się 

a) 22. b) 23. c) 58. d) 59. 

5. Mama ma 33 lata, a babcia 57 lat. Babcia jest starsza od mamy o 

a) 23 lata. b) 24 lata. c) 34 lata.  d) 90 lat. 

 

6. Zuzia kupiła piórnik za 23 zł. Dała kasjerce banknot stuzłotowy. Kasjerka 

powinna wydać jej  

a) 27 zł. b) 76 zł. c) 77 zł. d) 123 zł. 

 

7. Rozwiąż zadanie. 

      Marta  zaoszczędziła  pewną  sumę  pieniędzy.  Z  tego  26  zł  wydała na piórnik    

      i flamastry.  Zostało jej 18 zł.  

      Ile pieniędzy miała Marta przed zakupami? 

 

      Obliczenia:  …………………………………………………. 

      Odpowiedź. Marta miała  ……..…………. 

 
 

 
 

Brudnopis 
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8. Oblicz. 

3 ⋅ 6 =  ............ 5 ⋅ 7 = .............. 9 ⋅ 8 = .............. 

63 : 9 = ........... 48 : 8 = ............ 36 : 4 = ............ 
 

9. Rozwiąż zadanie. 

Na podłodze położono kafelki w 7 rzędach (po tyle samo w każdym 

rzędzie). Zużyto łącznie 56 kafelków.  

Po ile kafelków kładziono w jednym rzędzie? 

  

Obliczenia:  ……………………………………………………… 

 Odpowiedź. W jednym rzędzie kładziono  ………………………………………………. 

 

W zadaniach  od  10. do 14. podkreśl poprawne odpowiedzi. 

10. Prima aprilis to pierwszy dzień kwietnia. Miesiąc ten zapisujemy w systemie 

rzymskim jako 

a) I. b) IV. c) IX. d) VI. 

 

11. W jednym dzbanku mieszczą się 3 szklanki wody. Ile szklanek wody mieści się        

w sześciu takich dzbankach? 

a) 2. b) 3. c) 9. d) 18. 

 

12. Za 8 jednakowych długopisów zapłacono 40 zł. Jeden długopis kosztował 

a) 4 zł. b) 5 zł. c) 32 zł. d) 48 zł. 

13. W czasie wakacji Kasia spędziła u cioci na wsi 7 tygodni, czyli 

a) 30 dni. b) 35 dni. c) 42 dni. d) 49 dni. 

14. Liczbą, w której cyfra setek jest mniejsza od cyfry dziesiątek, jest na przykład 

liczba 

a) 696. b) 775. c) 410. d) 326. 
 

 

 

15. Rysunek obok przedstawia wyświetlacz zegara Kacpra.  

 

  
 
  a) Wpisz poniżej, jaki czas wskazywał                                    b) Wpisz poniżej, jaki czas wskaże 

       zegar Kacpra 15 minut wcześniej.                                           zegar Kacpra za 4 godziny. 

 
                                                                      
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brudnopis 
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16. Wpisz w kratki odpowiednie liczby. 
 

43 + � = 51  � − 67 = 3    3 ⋅ � = 21  � : 9 = 9 

� + 36 = 96    84 − � = 12  � ⋅ 9 = 45    54 : � = 6 

 

17. Na domkach narysowanych poniżej zapisano słownie ich numery. Zapisz te liczby cyframi 

w okienkach znajdujących się nad napisem słownym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Rozwiąż zadanie. 
G dy 

Gdy Marek włożył do klasera 18 nowych znaczków, cały klaser został wypełniony. W klaserze mieści    

się 76 znaczków. Ile znaczków znajdowało się w nim wcześniej? 

     Obliczenia:  ……………………………………….………… 

 Odpowiedź. W klaserze było przedtem  ………………………………………………….. 

 
19. Tabela   obok   przedstawia   rozkład   jazdy  pewnego  

pociągu na trasie: Malbork Malbork Malbork Malbork –––– Gda Gda Gda Gdańsk Gsk Gsk Gsk Głównyównyównyówny....                               

Korzystając  z  informacji   zawartych  w  tabeli,   uzupełnij  

zdania. 

 

• Pociąg odjeżdża z Tczewa o godzinie  ...………..  

• O godzinie 6:22 pociąg odjeżdża z ………………………………….. 

• Jacek dojeżdża do szkoły w Gdańsku Głównym. Wsiada 

do tego pociągu w Gdańsku Oruni i jedzie 7 minut.           

Do Gdańska Głównego przyjeżdża o godzinie  ………….. 

• Z Pszczółek pociąg odjeżdża wcześniej niż z Pruszcza 

Gdańskiego o …………. minut. 

 

 

            

                    Godzina odjazduGodzina odjazduGodzina odjazduGodzina odjazdu    

MalborkMalborkMalborkMalbork    6:106:106:106:10    

SzymankowoSzymankowoSzymankowoSzymankowo    6:226:226:226:22    

TczewTczewTczewTczew    6:346:346:346:34    

PszczółkiPszczółkiPszczółkiPszczółki    6:456:456:456:45    

Pruszcz GdańskiPruszcz GdańskiPruszcz GdańskiPruszcz Gdański    6:6:6:6:57575757    

Gdańsk OruniaGdańsk OruniaGdańsk OruniaGdańsk Orunia    7:057:057:057:05    

Gdańsk GłównyGdańsk GłównyGdańsk GłównyGdańsk Główny    Koniec trasyKoniec trasyKoniec trasyKoniec trasy    

czterysta dwadzieścia sześćset dziewięć 
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20. Na rysunkach poniżej podano wagi niektórych zwierząt.  

 

 

W okienka obok zdań poniżej wpisz: literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe  

lub literę  F,  jeżeli  jest  fałszywe. 

  a) Sarna jest o 31 kg cięższa od wilka.    Brudnopis   

          b) Wilk i borsuk ważą łącznie 81 kg.     

          c) Borsuk waży tyle samo co 4 zające.      

     d) Borsuk jest najlżejszym z wymienionych zwierząt.      

 

 
W zadaniach  od  21. do 26. podkreśl poprawne odpowiedzi. 

21. Nauczyciel podzielił grupę 28 uczniów na 4 drużyny po tyle samo osób.           

W każdej drużynie było  

a) 4 uczniów. b) 7 uczniów. c) 8 uczniów. d) 24 uczniów. 

22. Pani Krysia jechała pociągiem 7 godzin. Wysiadła z niego o godzinie 15:00.  

Pani Krysia rozpoczęła podróż o godzinie  

a) 8:00. b) 9:00. c) 20:00. d) 22:00. 

23. Ania  obchodziła  swoje  urodziny  w  sobotę,  a  jej  koleżanka  Basia  5  dni       

wcześniej, czyli  

a) w poniedziałek. b) we wtorek. c) w środę. d) w niedzielę. 

24. Marta ma 71 naklejek i jest to o 26 naklejek więcej niż ma Ala. Ala ma  

a) 44 naklejki. b) 45 naklejek. c) 97 naklejek. d) 98 naklejek. 

25. Pięciostronicowe opowiadanie Magiczny ołówek  rozpoczęło się na początku 

67 strony książki. Opowiadanie to skończyło się na stronie  

a) 62. b) 63. c) 71. d) 72. 

26. Adam mieszka w domu, którego numer jest liczbą dwucyfrową. Iloczyn cyfr     

tej liczby jest równy 12. Numerem domu Adama może być liczba  

a) 12. b) 48. c) 62. d) 66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brudnopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

27. Odpowiedz na pytania, wpisując odpowiednie liczby w miejsce kropek.  

a) Trawnik ma kształt prostokąta o wymiarach   

podanych na rysunku obok. Ile metrów    

krawężnika potrzeba, aby ogrodzić ten 

trawnik?  ………..  m.  
 

 

Brudnopis 

 

b) Plac przed domem Izy ma kształt trójkąta        

o obwodzie 80 m. Dwa boki mają po 25 m.        

Ile metrów długości ma trzeci bok?  ……….  m. 

 

 

28. Firma SZYBKO I TANIO zajmuje się dostarczaniem listów. W tabeli poniżej zapisano, ile 

kosztuje wysłanie listu w zależności od jego wagi. 

  
    

 Waga listu Waga listu Waga listu Waga listu    
    

Cena znaczkaCena znaczkaCena znaczkaCena znaczka    

do 5 dag 1 zł 

ponad 5 dag do 10 dag 2 zł 

ponad 10 dag do 35 dag 4 zł 

ponad 35 dag do 50 dag 5 zł 

ponad 50 dag do 100 dag 8 zł  

Brudnopis 

 

Podkreśl poprawne odpowiedzi. 

A)  Wysłanie listu ważącego 70 dag kosztuje 

a) 2 zł.    b) 4 zł.  c) 5 zł. d) 8 zł. 

B)  Wysłanie listu ważącego 10 dag kosztuje 

a) 2 zł.    b) 4 zł.  c) 5 zł. d) 8 zł. 

C)  5 zł zapłacimy za wysłanie listu ważącego  

a) 20 dag.    b) 55 dag.  c) 40 dag. d) 35 dag. 

D) Pani Kasia przyszła, aby wysłać jeden list o wadze 6 dag i jeden list o wadze 20 dag. Za znaczki do 

tych listów zapłaci  

a) 2 zł.    b) 4 zł.  c) 6 zł. d) 9 zł. 

E)  Wysłanie listu o wadze 90 dag kosztuje więcej niż wysłanie listu o wadze 45 dag o  

a) 4 zł.    b) 3 zł.  c) 2 zł. d) 1 zł. 
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29. Rozwiąż zadanie.   

       Waldek   dostał   46   czekoladek.   Przez   9   dni zjadał  po  3  czekoladki  dziennie.  Ile   czekoladek   

       zostało  Waldkowi? 

      Obliczenia: 

 

 

Odpowiedź. Waldkowi zostało  …..…..................................................... 

30. Odpowiedz na pytania, wpisując odpowiednie liczby w miejsce kropek. 

Wyciągiem narciarskim na Czarcią Górę wjechała grupa 23 uczniów. 

Korzystali  z czteroosobowych krzesełek.  

• Ile osób z tej grupy jechało na ostatnim krzesełku, jeżeli                      

na wcześniejszych krzesełkach siadało po 4 uczniów?   …………  

• Ile krzesełek zajęła cała grupa?   ……….. 

 

 

 

31. Rozwiąż zadanie. 
G dy 

Uczniowie trzeciej klasy szli parami do muzeum. Bartek zauważył, że przed jego parą idzie 6 par,      

a za nią idą 3 pary. Ilu uczniów szło do muzeum?  

Obliczenia:  

 

Odpowiedź. Do muzeum szło  ………………………………………………… 

32. Rozwiąż zadanie. 

Pani Jola kupiła łącznie 24 foremki do babeczek. Foremki sprzedawane są w kompletach po 6 sztuk. 

Jeden komplet kosztuje 8 zł. Ile pieniędzy zapłaciła pani Jola za foremki? 

      Obliczenia: 

 

 

 

      Odpowiedź. Pani Jola zapłaciła  …….………………… 

33. Rozwiąż zadanie. 

Mikołaj rozdał 97 prezentów w ciągu trzech dni. Pierwszego i trzeciego dnia 

rozdał łącznie 62 prezenty. Drugiego i trzeciego rozdał 55 prezentów. Ile 

prezentów rozdał Mikołaj każdego dnia?  

       Obliczenia: 

 

 

       

       Odpowiedź. Pierwszego dnia Mikołaj rozdał  ……...…  prezenty,  drugiego  …..……,  a  trzeciego …....…..               

Brudnopis 

 

 


