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4 Tydzień 1 Dzień 1 Tyle samo? Więcej? Mniej?

1. Filip, Tomek i Kinga zbierali kasztany. Oszacuj liczbę kasztanów każdego dziecka 
i wpisz te liczby w żółte okienka. Potem policz kasztany i wpisz ich liczby 
w zielone okienka.

�� Powiedz, czy udało ci się poprawnie oszacować liczbę kasztanów.
�� Powiedz, które dziecko zebrało najmniej kasztanów, a które – najwięcej.

2. Narysuj w każdej pętli tyle kresek, ile wskazuje liczba.

3. Policz przybory szkolne i wpisz ich liczby w kratki.

4. Napisz pod przyborami szkolnymi właściwe imiona: Lena, Piotr, Julka, jeśli 
wiadomo, że Lena ma 2 zeszyty, 3 książki i farby, a Piotrek zapomniał farb.

�� Policz i powiedz, ile przyborów szkolnych ma każde dziecko.

7 5 10

Filip Tomek Kinga



5Dzień 2 Tyle samo? Więcej? Mniej?

1. Porównaj liczby w parach. Pokoloruj w każdej parze kwadrat, w którym jest 
mniejsza liczba kółek. Wpisz w miejsca kropek właściwe znaki: < lub >.

2. Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej. Odczytaj i zapisz hasło.

Hasło: 

3. Pokoloruj na fioletowo żetony z liczbami mniejszymi od 7 i większymi od 3, 
na żółto – żetony z liczbami większymi od 0 i mniejszymi od 4. Pozostałe żetony 
pokoloruj na czerwono.

�� Napisz w zeszycie słownie liczby większe od 2 i mniejsze od 9.

4. Laura ma 5 zł, Mateusz ma tyle samo pieniędzy co Laura,  
a Kacper – o 5 zł mniej niż Laura i Mateusz razem.  
Ile złotych ma Kacper? Podkreśl właściwą odpowiedź.

6 zł          3 zł          5 zł          4 zł

2 E

1 H 4 I

5 K

3 L

10 R

6 O

7 P

9 E

8 T

0
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4
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6
7

8
9

10

9 … 6

5 … 6

5 … 9

8 … 7

7 … 6

1 … 3



6 Dzień 3 Tyle samo? Więcej? Mniej?

1. Zapisz działania i wykonaj je według wzoru.

 4 + 1 =  5 – 1 = 

2. Uzupełnij działania i grafy według wzoru.

 3 + 7 = 

 10 – 7 = 

3. Agatka ma 10 kulek i dwa pudełka. Narysuj trzy sposoby rozłożenia kulek 
do dwóch pudełek.

3 10

+ 7

– 7

8 2

  +  =   –  =  

  +  =   –  = 

– – 

+ + 

 −  =  −  = 

8 + 1 = 2 + 7 = 



7Dzień 3 Tyle samo? Więcej? Mniej?

4. Uzupełnij kolejne liczby na osi liczbowej.

5. Narysuj na każdej chmurce tyle kropek, ile wskazuje liczba na osi liczbowej.

6. Wykonaj działania. Pokoloruj rysunek zgodnie z objaśnieniami. Pozostałe pola 
pokoloruj na niebiesko.

0 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 9 – 8 = 

 8 – 2 = 

 2 + 5 = 

 10 – 6 = 

 8 – 5 = 

8
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2

2

3 1

16
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4 7
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5 8
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0

0

910

10

10

 7 + 2 = 

 6 + 2 = 

 10 – 5 = 

 9 – 7 = 

 7 – 7 = 

 8 + 2 = 



8 Dzień 4 Jak odczytujemy plany?

1. Dawid przyjechał do małej miejscowości. Wysiadł na stacji kolejowej i zaczął 
zwiedzanie okolicy.

�� Przyjrzyj się ilustracji. Powiedz, którymi ulicami Dawid może wędrować 
od stacji do fontanny, od stacji do ratusza, od stacji do parku, od stacji 
do muzeum. Narysuj te drogi różnymi kolorami.
�� Ula mieszka przy ulicy Krótkiej. Którymi ulicami może dojść do parku?
�� Janek mieszka przy ulicy Bankowej obok szkoły. Którymi ulicami dojdzie 
na plac zabaw?

2. Dokończ rysowanie drogi, którą myszka dojdzie do sera, zgodnie z kodem:

3. Dokończ rysowanie drogi, którą kot dojdzie do kłębka wełny, zgodnie z kodem:

�� Zaprojektuj w zeszycie drogę od ołówka do gumki.

 w dół,  w prawo,  w prawo,  w górę,  w prawo.

 w lewo,  w lewo,  w górę,  w lewo,  w dół.

ul. Wrzosowa

STACJA

MUZEUM

RATUSZ

SZKOŁA
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ul. Obrazkowa



9Tydzień 2 Dzień 1 Jak ustalamy położenie?

1. Lena i Klara wyruszyły na poszukiwanie leśnych skarbów. Klara zaznaczyła 
swoją drogę zielonymi strzałkami. Narysuj drogę Leny czerwonymi strzałkami 
zgodnie z jej kodem. Powiedz, jakie skarby znalazły dziewczynki.

Droga Klary:  2     2     3     1     2     1     3     2     2 

�� Zakoduj niebieskimi strzałkami drogę do pozostałych skarbów.

Twoja droga:

2. Dokończ rysunek zgodnie z opisem. Napisz imiona chłopców we właściwych 
miejscach.

�� Adam ma czerwoną koszulkę i brązowe włosy. Przed nim stoi talerz 
z gruszką.
�� Staś ma zieloną koszulkę i jasne włosy. Na jego talerzu leży jabłko.

Klara

Lena

Ty

Droga Leny:   1     2     4     1     1     1     2     3     2 



10 Dzień 2 Jak ustalamy położenie?

1. Opowiedz, co się dzieje na obrazku. Używaj określeń: nad, pod, obok, przed,  
za, na, w.

2. Przeczytaj napis na tablicy. Narysuj:
�� między zdaniami 3 kwiatki,
�� pod drugim zdaniem 4 kredki,
�� nad pierwszym zdaniem 2 chmurki,

�� balonik obok kropki 
w pierwszym zdaniu,
�� piłkę przed drugim zdaniem.

3. Dorysuj tyle czerwonych kół wewnątrz prostokąta, aby razem było ich 6. 
Na zewnątrz prostokąta dorysuj 4 zielone koła.

ŻEGNAMY WAKACJE.

WITAMY SZKOŁĘ!



11Dzień 2 Jak ustalamy położenie?

4. Narysuj kwiatek w prawej ręce dziewczynki i rakietkę w lewej ręce chłopca.

�� Podnieś prawą ręką długopis, a lewą – piórnik.

5. Wytnij z „Wycinanki” zdjęcia przedmiotów. 

�� Wewnątrz pętli przyklej obrazki: piórnika, plecaka, worka.
�� Na zewnątrz pętli przyklej obrazki: deskorolki, skakanki, piłki.

6. Zaprojektuj okładkę książki.  
Na górze okładki napisz tytuł, na dole 
narysuj symbol wydawnictwa. Między 
tytułem a symbolem wydawnictwa 
wykonaj rysunek nawiązujący do tytułu 
książki.

�� Z lewej strony książki narysuj 
czerwoną kredkę, z prawej strony – 
zieloną, nad książką – słońce,  
a pod książką – 4 serduszka.
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styczeńgrudzień

listopad luty

październik marzec

czerwieclipiec

kwiecieńwrzesień

majsierpień

1. Przeczytaj informację w ramce.

jeden 1 I 1
dwa 2 II 1 + 1
trzy 3 III 1 + 1 + 1
cztery 4 IV 5 – 1
pięć 5 V 5
sześć 6 VI 5 + 1

siedem 7 VII 5 + 1 + 1
osiem 8 VIII 5 + 1 +1 + 1
dziewięć 9 IX 10 – 1
dziesięć 10 X 10
jedenaście 11 XI 10 + 1
dwanaście 12 XII 10 + 1 + 1

�� Przyjrzyj się tabelom i zobacz, w jaki sposób zapisujemy znaki rzymskie.

2. Przeczytaj nazwy miesięcy. Zacznij od stycznia. Uzupełnij w kółeczkach 
odpowiednie znaki rzymskie.

Znaki rzymskie służą do zapisywania liczb.

XI II

IVIX

VI

XII I

Dzień 3 Jak zapisujemy daty?
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3. Obok nazwy każdego miesiąca napisz właściwy znak rzymski.

 maj  czerwiec  kwiecień 

 październik  listopad  wrzesień 

 styczeń  marzec  luty 

 lipiec  sierpień  grudzień 

4. Dowiedz się, ile dzieci z twojej klasy urodziło się w poszczególnych miesiącach 
roku. Uzupełnij tabelę i zdania.

Najwięcej dzieci urodziło się w ......................................... .

Najmniej dzieci urodziło się w ......................................... .

Ja obchodzę urodziny w .................................................... .

6. Kasia urodziła się w październiku, a Zosia w lipcu. Powiedz, która dziewczynka 
urodziła się później.

5. Dopisz w każdym rzędzie nazwy kolejnych miesięcy.

luty, ......................................., ......................................

.................................., .................................., wrzesień

.................................., .................................., grudzień

..................................., styczeń, ....................................



14 Dzień 4 Jak zapisujemy daty?

1. Napisz daty według wzoru.

25 lutego 12 maja 17 września 24 czerwca 1 listopada 31 grudnia
25.02
25 II
�� Zapisz w zeszycie w podobny sposób datę swoich urodzin.

2. Pokoloruj tym samym kolorem kartki z kalendarza, na których są takie same daty.

3. Zapisz daty. Nazwy miesięcy zastąp odpowiadającymi im znakami rzymskimi. 
Następnie napisz, jaki to dzień tygodnia.

 data dzień tygodnia

 wczoraj – 

 dzisiaj – 

 jutro – 

4. Podkreśl właściwe odpowiedzi.

�� Kasia ma 7 lat i jest starsza od brata o 5 lat. Ile lat ma brat?

3 lata               2 lata               4 lata

�� Marysia ma 10 lat. Jej brat ma 6 lat. O ile lat Marysia jest starsza od brata?

o 3 lata               o 6 lat               o 4 lata

14 XII 10.08 22.11 3.05 14.12

3 V 22 XI 30.04 10 VIII 30 IV

30
kwietnia

3
maja

10
sierpnia

14
grudnia

22
listopada



15Tydzień 3 Dzień 1 Która godzina?

1. Odczytaj godziny pokazane na zegarach. Napisz te godziny różnymi sposobami 
według wzoru.  

2. Odczytaj godziny zapisane pod zegarami. Dorysuj odpowiednio wskazówki.

3. Nina i Marcel byli w szkole od godziny 8 rano do godziny 10.  
Oblicz, ile godzin Nina i Marcel byli w szkole.

Nina liczy tak:

4. Sprawdź na zegarze i uzupełnij zdania.

Od 7.00 do 13.00 upływa … godzin.

Od 5.00 do 9.00 upływają … godziny.

Marcel liczy tak: 10 – 8 = 

1 godzina      +      1 godzina      =       godziny

5.00 
5:00 
500

6.00

............ 

............ 

............

2.00

............ 

............ 

............

4.00

............ 

............ 

............

11.00



16 Dzień 2 Czy misie rosną?

1. Uzupełnij kolejne liczby na osi liczbowej i połącz je z ich zapisem słownym.

�� Pokoloruj listki następująco: na zielono – z liczbami większymi od 15, 
ale mniejszymi od 19, na żółto – z liczbami mniejszymi od 16,  
ale większymi od 11. Pozostałe listki pokoloruj na czerwono.

2. Wpisz w miejsca kropek właściwe znaki: <, > lub =.

15 …. 12 11 …. 19 18 …. 13 5 + 4 …. 10

13 …. 19 17 …. 12 15 …. 16 2 + 6 …. 4

16 …. 18 15 …. 13 20 …. 17 8 – 6 …. 7

14 …. 14 20 …. 16 15 …. 10 10 – 5 …. 5

3. Według jakiej zasady wpisano liczby w każdym rzędzie? Wpisz w okienka 
brakujące liczby.

10 11

jedenaście
dziesięć dwadzieścia

trzynaście szesnaście osiemnaście

piętnaście dwanaście dziewiętnaście

czternaście siedemnaście

11 16 17

20 17 16

1 3 17

2 6 18 20



17Dzień 2 Czy misie rosną?

4. Liczby z niebieskich pól uporządkuj malejąco i wpisz do tabeli wraz z literami. 
Liczby z różowych pól uporządkuj rosnąco i wpisz do tabeli wraz z literami. 
Odczytaj hasła.

18 lat 11 lat 8 lat 15 lat

5. Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej.

13, 7, 17, 20, 15, 6, 19, 4, 12, 18

6. Uporządkuj liczby od największej do najmniejszej.

19, 7, 3, 20, 11, 14, 17, 9, 13, 0

7. Napisz w ramkach imiona dzieci, jeśli wiadomo, że:
�� Lena jest najmłodsza,
�� Kuba jest młodszy od Tomka o 7 lat,
�� Ala jest starsza od Kuby o 4 lata.

Liczby
Litery

Liczby
Litery

4 A 8 O
1 E 5 W

7 D
2 I 9 D 6 A 3 N

7 W 1 O 10 I 5 M 3 E 11 E

4 J 9 N 2 D 8 A 6 O
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Pionek Oli stoi na polu z numerem 3.  
Ola wyrzuciła 4 oczka na czerwonej kostce 
i 2 na niebieskiej. Zapisała dwa obliczenia 
w zeszycie:

3 + 4 + 2 =                               

3 + 2 + 4 = 

�� Oblicz, dokąd doszedł pionek Oli. Sprawdź poprawność obliczeń, 
przesuwając pionek po torze.

3. Rzucaj kostkami i zapisuj obliczenia w zeszycie, zmieniając kolejność 
liczb podobnie jak Ola. Sprawdzaj pionkiem na torze, czy twoje obliczenia 
są poprawne.

Dzień 3 W jakiej kolejności dodajemy?

1. Przygotuj pionek i dwie kostki do gry, na przykład czerwoną i niebieską. 
Wytnij z „Wycinanki” tor z liczbami. Postaw pionek na torze na polu 
z numerem 0. Rzuć obiema kostkami. Przesuń pionek o tyle pól, ile oczek jest 
na czerwonej kostce, a następnie o tyle, ile oczek jest na niebieskiej kostce. 
Zapamiętaj, dokąd doszedł pionek.

�� Cofnij się na pole z numerem 0 i zrób najpierw tyle kroków, ile oczek było 
na kostce niebieskiej, a potem tyle, ile było na czerwonej. Dokąd doszedł 
pionek? Czy stanął na tym samym polu co wcześniej? Jak myślisz dlaczego?



19Dzień 3 W jakiej kolejności dodajemy?

4. Paulinka zebrała 5 liści dębu, 3 liście klonu i 1 liść brzozy. Ile liści razem zebrała 
Paulinka? Wykonaj obliczenia kilkoma sposobami. Napisz odpowiedź.

5 + 3 + 1 = 

3 +  +  = 

 +  +  = 

5. Wykonaj działania. Zmień kolejność liczb tak, aby łatwo było dodawać.

6. Zmień kolejność liczb i wykonaj działania.

12 + 3 =  +  =  15 + 4 =  +  = 

14 + 5 =  +  =  11 + 8 =  +  = 

16 + 4 =  +  =  13 + 6 =  +  = 

7. Wykonaj obliczenia. Połącz działania, które mają ten sam wynik.  
Co można zauważyć?

9 + 11 =

4 + 15 =

15 + 4 =

6 + 12 =

12 + 6 =

11+ 9 =

Odpowiedź:    



20 Dzień 4 Co to jest suma? Co to jest różnica?

1. Przeczytaj uważnie informacje z ramki.

2. Zapisz i oblicz sumy liczb.

15 i 3 15 + 3 =  12 i 8 

11 i 7  16 i 3 

13 i 4  17 i 2 

3. Otocz pętlą liczby tak, by ich suma była równa 17.

4. Dominik zapłacił za owoce 11 zł, a za pieczywo 4 zł.  
Ile złotych razem zapłacił Dominik?

5. Oszczędności Piotrka to: 5 zł, 10 zł, 2 zł, 2 zł. Zapisz działanie i oblicz sumę tych 
oszczędności.

Odpowiedź:   

2     +     5     =     7

Liczby, które dodajemy, to składniki.
Wynik dodawania to suma.

sumaskładnik składnik

117

10 6
17

3

14

4
0

13

5
1

12
2

15

16



21Dzień 4 Co to jest suma? Co to jest różnica?

6. Oblicz sumy liczb.

7. Połącz każde działanie na listku z odpowiednią sumą na kropli rosy.

8. Diana ułożyła po trzy żetony. Suma liczb w każdym zestawie jest równa 19. 
Oblicz i napisz na każdym pustym żetonie właściwą liczbę.

9. Filip zebrał w lesie 5 liści dębu, 7 świerkowych szyszek, 5 liści klonu, 8 liści 
brzozy i 8 szyszek sosnowych. Ile liści razem zebrał Filip?

Odpowiedź:  

6 11 5

2 10

4

135

12 + 3
14 + 1 12 + 7

15
18

20

14 + 3 + 1
17

13 19

11 + 3 + 3

18 + 1 + 0 13 + 0 16 + 1 + 3



22 Tydzień 4 Dzień 1 Co to jest suma? Co to jest różnica?

1. Przeczytaj uważnie informacje z ramki.

2. Napisz działania i oblicz różnice liczb według wzoru.

14 i 3 14 – 3 = 11 20 i 7 

19 i 8  16 i 4 

18 i 5  19 i 5 

8     –     5     =     3

Odjemna to liczba, od której odejmujemy.
Odjemnik to liczba, którą odejmujemy.

Różnica to wynik odejmowania.
Odejmowanie sprawdzamy za pomocą dodawania.

8 – 5 = 3    sprawdzenie: 3 + 5 = 8

różnicaodjemna odjemnik

3. Napisz działania do rysunków i oblicz różnice liczb. Sprawdź wyniki według 
wzoru.

16 – 3 =   

13 + 3 = 



23Dzień 1 Co to jest suma? Co to jest różnica?

4. Kamil miał 18 czystych płyt. Na 7 płytach nagrał piosenki swoich ulubionych 
zespołów. Ile czystych płyt zostało Kamilowi? Skreśl tyle płyt, na ilu Kamil 
nagrał piosenki. Napisz odpowiedź.

5. Na placu zabaw było 17 dzieci. Dziewczynek było 7. Ilu było chłopców?  
Wykonaj rysunek do zadania. Zamiast dzieci narysuj kreski.

6. W koszyku było 20 jabłek. Mama wzięła 5 jabłek. Ile jabłek zostało w koszyku? 
Wykonaj rysunek do zadania. Napisz odpowiedź.

7. Oblicz sumy i różnice. Otocz niebieską pętlą tylko różnice liczb.

 16 + 3 =  10 + 10 =  18 – 6 = 

 14 – 2 =  12 – 10 =  15 – 5 = 

Odpowiedź:  

Odpowiedź:  



24 Dzień 2 Ile tu jest pięter?

1. Zbuduj takie wieże.

�� Ile pięter ma każda wieża? Ile jest klocków na poszczególnych piętrach 
w każdej wieży?
�� Popatrz na środkową wieżę. O ile mniej klocków jest na drugim piętrze  
niż na pierwszym?
�� Popatrz na trzecią wieżę. O ile mniej klocków jest na trzecim piętrze  
niż na drugim?
�� O co jeszcze można zapytać?

2. Zbuduj kolejną – czwartą wieżę. Ile pięter będzie miała ta wieża? Ile klocków 
ułożysz na samym dole? Ile klocków będzie na następnych piętrach? Czy wiesz, 
że są to kolejne liczby nieparzyste?

3. Zbuduj wieżę, która na samym dole ma 8 klocków. Na każdym kolejnym  
piętrze układaj o 2 klocki mniej niż na poprzednim. Ile pięter ma ta wieża?  
Ile klocków jest na kolejnych piętrach? Jakie to liczby? Czy na samej górze może 
być 1 klocek? Uzasadnij swoją odpowiedź.

4. Popatrz na obie czteropiętrowe wieże. Oszacuj, która wieża ma więcej klocków. 
Sprawdź, czy masz rację.

5. Spróbuj oszacować, ile klocków trzeba zabrać z wieży, która ma więcej klocków, 
żeby budowle były takie same. Zabierz te klocki i sprawdź, czy masz rację.



25Dzień 2 Ile tu jest pięter?

6. Krzysiek położył kostki domina tak jak na rysunku. Którą kostkę domina:  
A, B czy C trzeba dołożyć, aby suma oczek na wszystkich kostkach razem była 
równa 30? Pokoloruj na żółto właściwą kostkę.

A CB

7. Dziadek wbił w ziemię 5 palików. Odległość między sąsiednimi palikami wynosi 
5 metrów. Jaka jest odległość między pierwszym i ostatnim palikiem? Podkreśl 
właściwą odpowiedź.

10  metrów.                  20 metrów.                  30 metrów.

8. Andrzej zapisał liczby według pewnej zasady. Pomyśl i wpisz w okienka, jakie 
będą trzy następne liczby.

9. Jaś rzucił trzema kostkami do gry. Suma oczek na tych kostkach jest równa 15. 
Narysuj dwie propozycje, po ile oczek mogło wypaść na każdej kostce.

10. Ile klocków trzeba dołożyć, aby budowla z prawej strony była taka sama  
jak budowla z lewej strony? Podkreśl właściwą odpowiedź.

6 klocków.                  7 klocków.                  8 klocków.

30 28 26 24



26 Dzień 3 Ile tu jest pięter?

1. Wykonaj działania i zapisz wyniki w kółkach. Wpisz odpowiednie znaki <, > lub =.

17 – 4 … 11 + 2 20 – 8 … 12 + 8 14 + 3 … 11 + 5

2. Wykonaj działania. Uzupełnij liczby w tabeli.

Odjemna 19 15 20 16 18 17
Odjemnik 5 7 2 8 4 2
Różnica 11 14 10 13 17 12

3. Przeczytaj zadanie. Ułóż i zapisz pytanie. Rozwiąż zadanie i napisz odpowiedź.

Tomek miał 13 samochodzików. Od taty dostał jeszcze 5.

Ile     

4. Wiewiórka zgromadziła w dziupli 5 podgrzybków, 5 prawdziwków, 3 kurki 
i 7 orzechów. Oblicz, ile grzybów zgromadziła wiewiórka.

5. Uzupełnij kolejne liczby. Pokoloruj w pierwszej ramce  
okienka z liczbami większymi od 7 i mniejszymi od 14.

5 14

20 13

Odpowiedź:  

Odpowiedź:  



27Dzień 4 Jaka jest temperatura?

1. Odczytaj temperaturę 
na termometrach i ją zapisz.

2. Zaznacz na termometrach czerwoną 
kredką podaną temperaturę.

3. Oblicz różnicę temperatur. Uzupełnij tabelę według wzoru.

Poniedziałek Środa Czwartek Sobota

W południe 19°C 18°C 12°C 14°C

Wieczorem 7°C 10°C 0°C 3°C

Różnica 12°C

4. Zmierz temperaturę 
powietrza w klasie 
i na dworze. Zaznacz 
na termometrach wyniki 
pomiarów i wpisz je 
w okienka.

5. Poproś rodziców lub opiekunów o odpowiednie termometry i zmierz 
temperaturę powietrza w swoim pokoju oraz temperaturę swojego ciała. 
Zapisz wyniki pomiarów w zeszycie.

na dworze w klasie 

10°C 20°C
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28 Tydzień 5 Dzień 1 Po południu, czyli o której?

1. Przeczytaj informację. Oblicz i uzupełnij zdanie.

12.00. 12.00 w nocy. 24.00.

noc, dzień, noc, dzień. noc i dzień. dzień i noc.

Doba to dzień i noc.
Od północy do południa mija 12 godzin.

Od południa do następnej północy mija również 12 godzin.

2. Uzupełnij zdania według wzoru. Możesz posłużyć się modelem zegara.

Godzina 14.00 to 2.00 po południu.
Godzina 13.00 to ............. po południu.
Godzina 19.00 to ............. wieczorem.
Godzina 22.00 to ............. wieczorem.

4. Pokoloruj poprawne odpowiedzi.

Północ to godzina

Doba trwa

12 godzin + 12 godzin =  godziny

 godziny to doba.

3. Odczytaj godziny na zegarach i je zapisz. Pokaż te godziny na modelu zegara.

............ po południu
 lub ............

............ w nocy
 lub ............

............ wieczorem
 lub ............



29Dzień 2 Po południu, czyli o której?

1. Babcia wyjechała do cioci o 8.00 rano i dotarła na miejsce o godzinie 14.00. 
Zaznacz godziny na zegarach. Ile godzin trwała podróż? 

2. Marcin wyszedł na spacer o godzinie 12.00 w południe. Wrócił po 2 godzinach. 
O której godzinie Marcin wrócił do domu? Zaznacz godziny na zegarach.

3. Ile godzin upłynęło? Zaznacz godziny na zegarach i uzupełnij odpowiedzi. 
Możesz posłużyć się modelem zegara.

Od 5.00 do 8.00 
upłynęły … godziny. 

4. Oblicz, ile godzin upływa między podanymi porami dnia. Wpisz liczby 
w okienka. Możesz posłużyć się modelem zegara.

�� Od 14.00 do 19.00 upływa  godzin.

�� Od 9.00 wieczorem do 5.00 nad ranem upływa  godzin.

�� Od 6.00 rano do 6.00 wieczorem upływa  godzin.

Od 9.00 do 13.00 
upłynęły … godziny.

wróciłwyszedł

dotarła na miejscewyjechała



30 Dzień 3 Powtórki przez pagórki

Odpowiedź:  

1. Zapisz i oblicz sumy liczb. 

12 i 6  16 i 3 

15 i 4  11 i 9 

2. Zapisz i oblicz różnice liczb. 

19 i 7  15 i 4 

17 i 3  20 i 8 

3. Zapisz, jaki dzień tygodnia jest dziś i jaki będzie jutro.

4. W zmywarce było 16 umytych talerzy. Amelka schowała do szafki 10 talerzy. 
Oblicz, ile talerzy zostało w zmywarce.

5. Mama kupiła dla kotów 11 saszetek karmy mięsnej  
i 9 saszetek karmy rybnej. Ile saszetek karmy kupiła mama?

6. Odczytaj godziny na zegarach i je zapisz. Pokaż te godziny na modelu zegara.

.......... rano    .......... po południu    .......... wieczorem    .......... w nocy


