
Dodawanie i odejmowanie ułamków dz.

................................................................................. ............
imię i nazwisko lp. w dzienniku

................. .................
klasa data

1. Suma liczb 3,8 i 0,15 wynosi:

A. 3,65 B. 5,3 C. 0,53 D. 3,95

2. Oblicz sposobem pisemnym:

a) 6,38 + 3,43 b) 363,83 + 44,285
3. Wojtek kupił w sklepiku szkolnym baton „Mat”, wafelek „Jaś” i paczkę żelków „Cyferki”.

Ile razem zapłacił za słodycze?

baton „Mat” 1,58 zł wafelek „Jaś” 0,62 zł

guma „Geom” 0,75 zł żelki „Cyferki” 1,85 zł

4. Zosia kupiła ciasteczka za 2,55zł, lizak za 0,70zł i zeszyt za 2,24zł. Otrzymała 1zł 51 groszy
reszty. Ile złotych podała kasjerce?

5. Nie wykonując obliczeń, oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Dodając 56,27 do 42,85, otrzymamy liczbę mniejszą od 100. prawda fałsz

Suma liczb 3,95 i 5,89 jest większa od 9. prawda fałsz

Liczba o 0,265 większa od 0,726 jest mniejsza od 1. prawda fałsz

6. Ania wydała w szkolnym sklepiku 3,28zł, Basia o 1,32zł więcej od Ani, a Celina wydała o 95
groszy więcej od Basi. Ile złotych wydały razem te trzy dziewczynki?

7. Różnica liczb 5,67 i 1,2 wynosi:

A. 6,87 B. 5,79 C. 4,47 D. 5,47

8. Oblicz sposobem pisemnym:
a) 5,26 + 2,73 b) 18,26 + 35,357 c) 15,67 − 7,53 d) 34,8 − 8,786

9. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiedniej kratce.

Różnica liczb 32,6 i 12,43 jest równa 20,17. prawda fałsz

Odcinek o długości 3,6m jest dłuższy od odcinka o długości
18,3 dm o 1,73m.

prawda fałsz

10. Rower w kwietniu kosztował 560,99zł. W listopadzie jego cenę obniżono o 25,44zł, a w stycz-
niu – jeszcze o 12,99zł. Jaka była cena roweru po obu obniżkach?

11. Hulajnoga kosztowała w kwietniu 134,56zł. Wmaju jej cenę obniżono o 28,49 zł, a w czerwcu
podwyższono o 9,85zł. Jaka jest obecna cena hulajnogi?
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