
 
 

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI 
NA ZAKOŃCZENIE NAUKI  

W PIĄTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
maj 2018 

 
 

Instrukcja dla ucznia 
 

1. Zestaw zawiera 15 zadań. 
2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest 
kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je nauczycielowi. 
3. Wpisz imię i nazwisko  oraz klasę. 
4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 
5. Rozwiązania zapisuj długopisem nieścieralnym lub 
piórem. Nie używaj korektora. 
6. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie 
 w wyznaczonych miejscach zgodnie z poleceniami. 
7. Obliczenia do zadań zamkniętych możesz wykonać  
w  pamięci, obok zadania  lub w brudnopisie. 
Wybraną odpowiedź zaznacz        . 
Jeśli chcesz zmienić wybór, poprzednią odpowiedź otocz 
pętlą            i wybierz inną odpowiedź. 
8. W nawiasach obok zadań podano liczbę punktów 
możliwych do uzyskania za dane zadanie.  
9. Nie używaj kalkulatora  i  innych urządzeń 
elektronicznych. 

    Pracuj samodzielnie.                POWODZENIA! 
 

 
 
Czas pracy:  
60 minut 
 
 
 
 
 
Liczba 
możliwych  
do uzyskania 
punktów: 30 
 

 

 

 
  

WYPEŁNIA UCZEŃ                                         WERSJA A 
 

Imię i nazwisko……………………………….…………………….………… klasa …………. 



Zad. 1.  Liczba 26135 jest podzielna przez        (1p.) 

  A. 3       B.5    C. 2   D. 4 

Zad. 2. Ania przeczytała książkę w ciągu 12 dni. Każdego dnia czytała 58 stron.  (1p.) 
 

Ta książka liczy  …… stron.   (Uzupełnij ) 

 

Zad. 3. Trasę długości 3248 km podzielono na 8 jednakowych odcinków.   (1p.) 
Ile kilometrów ma jeden odcinek tej trasy?   
 

         A. 306 km     B. 360 km            C. 460 km            D. 406 km  
  

Zad. 4. Samochód porusza się z prędkością średnią     

 
 . Pokonanie trasy  (1p.) 

długości 840 km zajmie mu …….. h. (Uzupełnij ) 
 
 

Zad. 5. Franek ma tyle modeli samochodów, że może ustawić je w rzędach  (2p.) 
po 3 modele albo po 4 modeli, albo po 5 modeli w każdym rzędzie. 
 

Uzupełnij zdania. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami A, B, C i D 
 

a) Franek ma co najmniej ….. modeli samochodów.      
 A. 20   B. 60   C. 12   D. 30 

b) Jeżeli Franek ma mniej niż 200 modeli samochodów, to najwięcej może mieć ……. 
modeli. 
      A. 200    B. 180   C. 130   D. 120 
 

Zad. 6. Obok przedstawiono cennik pieczywa. Mama kupiła      (1p.) 
3 chleby z ziarnami, 2 
jagodzianki 
oraz bułkę maślaną. Podaj 
wyrażenie opisujące ile reszty 
otrzymała płacąc banknotem 20 – 
złotowym? 
 
 A. 20-(3∙ 4 zł + 2∙2 zł +1 zł )    B. 3∙ 4 zł + 2∙2 zł +1 zł – 20 zł    
 C. 20-3∙ 4 zł + 2∙2 zł +1 zł       D. 20-(3∙ 4 zł + 2∙2 zł +1 zł)  

 



Zad. 7. Która z podanych liczb jest najmniejszym wspólnym mianownikiem  (1p.) 

ułamków  
 
 i  

 
 ? 

  A. 7         B. 4               C. 45   D. 56 

Zad. 8. Różnica liczb   137,8  i  57,27  jest równa      (1p.) 

      A. 80,53                   B. 81,33                   C. 80,13                 D. 81,23 
 

 

Zad. 9. Uporządkuj rosnąco:         (2p.) 

  
 

 
 

 

   
    

 

 
    

 

 
    

 

 
         

……………………………………………………… 

 
Zad. 10. Oblicz. Jeśli to możliwe skracaj i wyłączaj całości:    (4p.) 

 
 

 
 
 

 
                                                           

 

 
 
 

 
  

 

  
 

  
  

 

  
 

 

 

  
 

 
  

  

 
     

 

 
Zad. 11. Zestaw malarski kosztuje 138,35 zł, sztalugi kosztują 256,99 zł, a płótno 28 zł. 
a) Ile kosztują razem zestaw malarski i sztalugi? 
b) O ile droższe są sztalugi od zestawu malarskiego? 

c) Ile kosztuje 15 płócien?  

Zapisz obliczenia i odpowiedź.          (3p.) 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 



Odp.: ……………………………………………………………………………………… 
 

Zad. 12. Kot Bonifacy spał  wczoraj przez   
   

doby. Przez   
   

pozostałego czasu bawił się 
z kotem Filemonem buszując po całym mieszkaniu. Ile godzin Bonifacy bawił się 
wczoraj z Filemonem? 

Zapisz obliczenia i odpowiedź.          (3p.) 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 
Odp.: ……………………………………………………………………………………… 
          

Zad. 13. Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 42 cm. Jeden z boków tego trójkąta 

ma długość 16 cm. Jaką długość mają pozostałe boki? Rozważ dwa przypadki. 

Zapisz obliczenia i odpowiedź.          (3p.) 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
Odp.: ……………………………………………………………………………………… 

        

Zad. 14. Prostokątny trawnik ma wymiary 16,5 m i 21,7 m. Skoszenie 1 m2 trawnika 

kosztuje 0,35 zł. Ile trzeba zapłacić za skoszenie tego trawnika? 

Zapisz obliczenia i odpowiedź.          (3p.) 
 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 



                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
 

                                
Odp.: ……………………………………………………………………………………… 

    

Zad. 15. Oblicz pole równoległoboku o bokach długości 12 cm i 6 cm oraz wysokości 

opuszczonej na dłuższy bok długości 5 cm. Oblicz także wysokość opuszczoną na 

krótszy bok. 

Zapisz obliczenia i odpowiedź.         (3p.) 
   
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

      
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


