
Zadanie 1 

 

Święty Mikołaj miał 150 worków z prezentami. 96 tych worków wypadło mu z sań. Po poszukiwaniu 

udało się odnaleźć połowę poszukiwanych prezentów. Ile prezentów nie odnaleziono? Ile prezentów 

było w saniach po odnalezieniu części z nich? 

 

150      - 96  =     54  

96  : 2 =    48  

54   +  48   =  102  

 

 

Odp.: Nie odnaleziono 48 worków z prezentami. 

Po odnalezieniu części worków w saniach było 102 worki z prezentami. 

 



Zadanie 2 

 

 

Aneta i Wojtek robią listę świątecznych dań. Na początku wpisali 6 potraw. Potem 

Wojtek wykreślił jedną, bo jej nie lubi, a Aneta za to dopisała barszcz i kompot z 

suszu. Wtedy Wojtek przypomniał sobie o rybach i dopisał 3 potrawy, jednak Aneta 

jedną z nich wykreśliła. Potem przyszła mama i dopisała jedną potrawę i na koniec 

tata dopisał jeszcze dwie. Ile potraw będzie na stole wigilijnym u Anety i Wojtka. 

 

6 – 1 +2 + 3 – 1 +1 + 2 =  12 

Odp.: Na stole Wigilijnym u Anety i Wojtka będzie 12 potraw.  

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3 

Zosia piekła pierniki. Składniki, z których piekła ciastka, ważyły po tyle samo. Jaja ważyły 27 dag. Ile 

cukru i mąki odważyła Zosia? Oblicz, ile ważyły wszystkie produkty. 

 

 

  

 - 27 dag       - 27 dag     - 27 dag 

 

     +      +       =   81 dag 

 

Odp. Wszystkie produkty ważyły 81 dag. 

 

 

 



Zadanie 8 

 

Zbliża się Boże Narodzenie, Mikołaj musi się odpowiednio przygotować do długiej 

podróży. 1 grudnia rozpoczął codzienne treningi, które zakończy 23 grudnia. Każdy 

trening to 25 minut ćwiczeń gimnastycznych. Ile minut Mikołaj będzie ćwiczył by 

zrealizować swój plan treningowy? 

  

1 grudnia do 23 grudnia -  23 dni 

      

23 x 25min =  575 min 

 

Odp.: Mikołaj będzie ćwiczył przez 575 minut. 

  



Zadanie 9 

Szukamy prawidłowości 

Dzieci wieszają na choince ozdoby w kolejności: najpierw miś, potem bałwan, skarpeta, znowu 

bałwan, sowa i znowu.... Powiesiły w ten sposób 20 ozdób. Ile powiesiły misiów, ile bałwanów, ile 

skarpet, ile sówek? Jakich ozdób jest na choince najwięcej? 

 

 

 

 

 = 4     = 8     = 4     = 4 

Odp.: Na choince jest najwięcej bałwanków.  



Zadanie 10  

 

Ania chce kupić prezenty pod choinkę dla rodziców i brata. Prezent dla taty kosztuje 

47 złotych, a dla mamy 52 złote. Ile może wydać Ania na prezent dla brata skoro 

miała do wydania 160 złotych? 

47zł + 52zł = 99zł 

160zł – 99zł = 61zł 

 

Odp.: Ania na prezent dla brata może wydać 61 złotych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 11  

               

1                   

2                     

3                      

4                         

5                     

6                   

7                      

8                      

9                       
10                      

11                       

12                    

13                        

14                   

 

1 Trójkąt ma ich trzy            

2 Wynik dzielenia            

3 Wynik odejmowania           

4 Przedmiot w szkole, na którym przydaję się kalkulator      

5 Działania w nim wykonujemy w pierwszej kolejności      

6 Wynik dodawania            

7 Figura geometryczna, której wszystkie cztery boki są tej samej długości  
8 Wynik mnożenia            

9 5+5              

10 Rozwiązujesz je na każdej lekcji, np. tekstowe       

11 Działanie, którego wynikiem jest iloczyn        

12 Znak odejmowania            

13 Działanie, którego wynikiem jest iloraz        

14 Liczba mniejsza od 1            
 

HASŁO: ____________________________________________________ 

 

 



 

CIEKAWOSTKI O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ 

 

Aby dostarczyć prezenty w Wigilię każdemu dziecku na Ziemi, Mikołaj musiałby przebyć 355 

miliardów kilometrów, spędzając w każdym domu 0,0002 sekundy. 

 

 

Aby dostarczyć wszystkie prezenty  w Wigilię Mikołaj musiałby odwiedzić 822 domy na sekundę. 

 

Mikołaj nie zawsze był ubrany ma czerwono. Istnieje wiele odmian Mikołaja a współczesny wizerunek 

został stworzony przez Coca-Colę. 

 



Do Holandii Sinterklass (holenderska wersja Mikołaja) przybywa z Hiszpanii, a nie z bieguna 

północnego.  

 

 

We Francji dzieci w Wigilię Bożego Narodzenia stawiają swoje buty przy kominku, ponieważ wierzą, 

że Mikołaj napełni je zabawkami i słodyczami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WNIOSKI 

 

Matematyka jest obecna w naszym życiu cały czas. Codziennie używamy dodawania, odejmowania, 

mnożenia i dzielenia. Gdy planujemy  zakupy to liczymy czy wystarczy nam pieniążków. Gdy gotujemy 

i pieczemy to odliczamy wagę składników. Gdy planujemy kolację to liczymy liczbę  gości czy ilość dań. 

Odliczamy dni jakie zostały do  świąt, do końca roku i do wakacji.  Wszędzie są liczby. Nie ma dnia bez 

matematyki! 

 

 

 


