
KARTA PRACY – MIERZENIE ODCINKÓW

1. Zmierz długość:
a) długość i szerokość zeszytu,
b) długość stolika, przy którym pracujesz.

2. Narysuj dwa odcinki różnej długości takie, że: |AB| < |CD|. Zmierz je.
a) O ile centymetrów i milimetrów jeden jest dłuższy od drugiego?
b) Na prostej narysuj taki odcinek AD, by jego długość była równa

sumie długości odcinków AB i CD.

3. Narysuj odcinki: AB, CD, EF, GH tak, aby:
a) |AB| = 2 cm 7 mm,
b) |CD| = 3 cm 4 mm,
c) |EF| = 1 dm,
d) |GH| = 1 dm 2 mm.

4. Zapisz w metrach: 300 cm, 520 dm, 5 km 23 m, 3 km 1 m.

5. Dane  są  odcinki  długości:  1  dm  6  mm,  16  cm,  10  cm  59  mm.
Najdłuższym z nich jest odcinek o długości:
A. 1 dm 6 mm
B. 16 cm
C. 10 cm 59 mm
D. są równe

6. Narysuj odcinek SO o długości 2 cm 7 mm, a następnie odcinek:
a) WA 3 razy krótszy od odcinka SO.
b) BC 2 razy dłuższy od odcinka SO.
Podaj długość odcinków WA i BC.

7. Suma długości dwóch odcinków jest równa 10 cm. Jeden z nich jest
o 4 cm dłuższy. Jaką długość ma krótszy odcinek?
A. 14 cm
B. 1 dm
C. 3 cm
D. 9 cm
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