
KARTA PRACY NR 2 – SYSTEM DZIESIĄTKOWY 
 

1. Iloma banknotami dziesięciozłotowymi należy wypłacić następujące 

kwoty? 

a) 50 zł  b) 120 zł   c) 400 zł   d) 1 690 zł 

2. Ile to dziesiątek? 

a) 70   b) 500   c) 430   d) 2 340   e) 9 800 

3. Iloma banknotami stuzłotowymi należy wypłacić następujące kwoty? 

a) 1 000 zł b) 2 500 zł  c) 3 200 zł  d) 57 000 zł 

4. Ile to setek? 

a) 4 000  b) 7 900   c) 2 600   d) 34 500 

5. Przeczytaj liczby i napisz je słowami: 

a) 509  b) 9 423   c) 102 356  d) 2 564 000 

6. Liczba 6 006 060 zapisana słowami to: 

a) sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt, 

b) sześćset sześć tysięcy sześćdziesiąt, 

c) sześć tysięcy sześć, 

d) sześć milionów sześć tysięcy sześćdziesiąt. 

7. Napisz liczbę trzycyfrową, której cyfrą jedności jest 3, cyfra dziesiątek 

jest dwa razy większa od cyfry jedności, a cyfra setek jest dwa razy 

mniejsza od cyfry dziesiątek. 

8. Zapisz w dziesiątkowym systemie pozycyjnym liczbę: 

a) 15 tysięcy 345, 

b) 960 milionów 45 tysięcy 5, 

c) 128 miliardów 369 milionów 748 tysięcy 123. 

9. Dane liczby zapisz za pomocą cyfr: 

a) czterysta milionów sto tysięcy dwadzieścia pięć, 

b) osiem tysięcy dwadzieścia trzy, 

c) sto dwa miliardy sto dwa miliony sto dwa tysiące sto dwa. 

 

 

 

KARTA PRACY NR 2 – SYSTEM DZIESIĄTKOWY 
 

1. Iloma banknotami dziesięciozłotowymi należy wypłacić następujące 

kwoty? 

a) 50 zł  b) 120 zł   c) 400 zł   d) 1 690 zł 

2. Ile to dziesiątek? 

a) 70   b) 500   c) 430   d) 2 340   e) 9 800 

3. Iloma banknotami stuzłotowymi należy wypłacić następujące kwoty? 

a) 1 000 zł b) 2 500 zł  c) 3 200 zł  d) 57 000 zł 

4. Ile to setek? 

a) 4 000  b) 7 900   c) 2 600   d) 34 500 

5. Przeczytaj liczby i napisz je słowami: 

a) 509  b) 9 423   c) 102 356  d) 2 564 000 

6. Liczba 6 006 060 zapisana słowami to: 

a) sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt, 

b) sześćset sześć tysięcy sześćdziesiąt, 

c) sześć tysięcy sześć, 

d) sześć milionów sześć tysięcy sześćdziesiąt. 

7. Napisz liczbę trzycyfrową, której cyfrą jedności jest 3, cyfra dziesiątek 

jest dwa razy większa od cyfry jedności, a cyfra setek jest dwa razy 

mniejsza od cyfry dziesiątek. 

8. Zapisz w dziesiątkowym systemie pozycyjnym liczbę: 

a) 15 tysięcy 345, 

b) 960 milionów 45 tysięcy 5, 

c) 128 miliardów 369 milionów 748 tysięcy 123. 

9. Dane liczby zapisz za pomocą cyfr: 

a) czterysta milionów sto tysięcy dwadzieścia pięć, 

b) osiem tysięcy dwadzieścia trzy, 

c) sto dwa miliardy sto dwa miliony sto dwa tysiące sto dwa. 

 


