
KARTA PRACY NR 2 – MNOŻENIE PISEMNE 
 

1. W kartonie mieści się 12 opakowań kefiru. Do sklepu przywieziono 22 
takie kartony. Ile opakowań kefiru przywieziono? 
 

2. Najszybszy lot balonem przez Atlantyk trwał 31 godzin. W ciągu 
godziny balon przebywał przeciętnie 82 kilometry. Jak długą trasę 
pokonał? 

 

3. Najszybszy motocykl świata potrafi w ciągu godziny przejechać aż 
480 km. Jak długą trasę przejechałby ten motocykl w ciągu doby, 
gdyby jechał przez cały czas z maksymalną prędkością? 

 

4. W roku 1952 pobito rekord, przepływając statkiem przez Atlantyk 
w 3 dni i 10 godzin. W trakcie tego rejsu statek pokonywał w ciągu 
godziny 66 km. Jaka była długość trasy? 

 

5. Z największego lotniska na świecie, które znajduje się w Atlancie 
(USA), korzysta dziennie około 245 000 pasażerów. Ilu pasażerów 
korzysta z tego lotniska w ciągu tygodnia? A w ciągu miesiąca? 
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