

SPRAWDZIAN  Z  EDUKACJI MATEMATYCZNEJ  KLASA  II

	Zadanie nr 1
Oblicz dowolnym sposobem i wpisz wyniki.

39+4=                                                  67-8=

32-3=                                                   84+7=

46+5=                                                   94-9=

43-5=                                                    63+8=

Zadnie nr 2


	Pokoloruj tylko prostokąty.
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Zadanie nr 3
	Rozwiąż zadanie i uzupełnij odpowiedź.

Przyjrzyj się obrazkom i oblicz, ile litrów wody ma mama, a ile – tata. Kto ma więcej litrów wody?
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Odp.: Więcej litrów wody ma file_3.wmf
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Zadanie nr 4
	Rozwiąż zadanie. Wybierz i podkreśl właściwą odpowiedź.

Kasia przelała wodę z dużej butelki do 4 małych butelek. W każdej małej butelce znalazło się pół litra wody. Ile litrów wody miała Kasia w dużej butelce, zanim przelała ją do małych butelek?
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 W dużej butelce Kasia miała 1 litr wody.
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 W dużej butelce Kasia miała 2 litry wody.
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 W dużej butelce Kasia miała 4 litry wody.


Zadanie nr 5
	Rozwiąż zadanie. Zapisz działania, oblicz i uzupełnij odpowiedzi.

W skrzyni kwiatowej rosło 29 żonkili, a na grządce w ogrodzie – o 7 żonkili więcej niż w skrzyni.
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 Ile żonkili rosło w ogrodzie na grządce?







Odp.: Na grządce w ogrodzie rosło file_9.wmf

 żonkili.
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 Ile razem żonkili rosło w skrzyni i na grządce?
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 żonkili.




zadanie nr 6
	Rozwiąż zadanie. Zapisz działania, oblicz i uzupełnij odpowiedź.

Kurtka Kasi kosztowała 84 zł. Mama za kurtkę dla Bartka zapłaciła 75 zł. O ile złotych była droższa kurtka Kasi niż kurtka Bartka?
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 zł.


Zadanie nr 7
	Oblicz dowolnym sposobem.
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Zadanie nr 8
	Dokończ rytm liczbowy. Dopisz trzy liczby.

11, 2, 22, 4, 33, file_13.wmf

 , file_14.wmf

 , file_15.wmf







