
KARTA PRACY – MNOŻENIE I DZIELENIE PAMIĘCIOWE 
 

1. Państwo Nowaccy kupili 6 krzeseł ogrodowych po 16 zł za jedno. 

Dali kasjerce 100 zł. Ile otrzymali reszty? 

2. Na kalkulatorze zepsuł się klawisz „x”. Jak obliczysz na tym 

kalkulatorze 5 ∙ 48? 

3. Słoń indyjski potrzebuje dziennie 150 kg pożywienia. Ile 

pożywienia zjada słoń w czasie 30 dni? 

4. Na podwieczorek przyjdzie 15 chłopców. Każdy z nich dostanie 2 

cukierki czekoladowe i 3 cukierki miętowe. 

a) Ile trzeba przygotować cukierków czekoladowych? 

b) Ile trzeba przygotować cukierków miętowych? 

c) Ile będzie wszystkich cukierków? 

5. Na półce stoi 18 książek. Ile książek zmieści się na 5 półkach? 

6. Serial przyrodniczy składa się z pięciu odcinków po 30 minut każdy. 

Jak długo trwałoby oglądanie wszystkich odcinków bez przerwy? 

7. Za pięć jednakowych notesów zapłacono 25 złotych. Ile złotych 

kosztuje jeden notes? 

8. Na lekcji wychowania fizycznego 28 uczniów klasy IV podzielono 

na cztery grupy. Ile osób było w jednej grupie? 

9. Alicja ma 26 lat, a jej siostra dwa razy mniej. Ile lat ma siostra 

Alicji? 

10. W sześciu jednakowych pojemnikach znajduje się razem 72 jaja. Po 

ile jaj jest w każdym pojemniku? 

11. Nauczyciel rozdawał dzieciom naklejki. Miał ich 120 sztuk i rozdał 

je 30 dzieciom po równo. Ile naklejek otrzymało każde dziecko? 

12. Ojciec waży 96 kilogramów, a syn jest lżejszy od ojca cztery razy. 

Ile kilogramów waży syn? 
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