
Rozwiązania zapisz w zeszycie.

1. Oblicz pisemnie.

1) 434 ⋅ 3
2) 216 ⋅ 6
3) 183 ⋅ 3
4) 6432 ⋅ 7
5) 56 789 ⋅ 9
6) 412 ⋅ 11
7) 33 ⋅ 361
8) 876 ⋅ 23
9) 456 ⋅ 78
10) 3421 ⋅ 311

2. Tomek ma w skarbonce 34 monety dwuzłotowe i 11 monet pięciozłotowych. Ile pieniędzy 
zaoszczędził Tomek? Czy ta kwota wystarczy na plecak, który kosztuje 115 zł?

3. Turysta wybrał się na ośmiodniową pieszą wycieczkę. Zaplanował, że każdego dnia przejdzie 32 
km. Postanowił też przeznaczyć jeden dzień na odpoczynek w Krakowie. Ile kilometrów 
przemierzył w czasie swojej wędrówki?

4. W sadzie pana Damiana jest 125 rzędów jabłoni, a w każdym rzędzie rośnie 15 drzew. W sadzie 
pana Czesława jest 58 rzędów jabłoni, a w każdym rzędzie rośnie 35 drzew. Który z panów ma w 
sadzie więcej jabłoni?

5. Uczniowie czwartych klas, w sumie 132 osoby, wybierają się na zieloną szkołę. Każda osoba 
musi zapłacić 145 zł. Ile pieniędzy trzeba zebrać od wszystkich uczniów?



Jeden wagon towarowy mieści 26 t węgla. Ile ton węgla można przewieźć po-
ciągiem składającym się z 43 wagonów?

Odp. 

Wagon osobowy wraz ze zderzakami ma długość 25 m. Jaką długość ma po-
ciąg składający się z 12 wagonów?

Odp. 

W wagonie osobowym drugiej klasy jest 88 miejsc. Ile osób może jechać po-
ciągiem składającym się z 12 takich wagonów?

Odp. 
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W sadzie jabłonie rosną w szesnastu rzędach. W każdym rzędzie jest 37 drzew. 
Ile jabłoni rośnie w tym sadzie?

Odp. 

Ogrodnik pakuje jabłka do skrzynek. W każdej skrzynce mieści się 28 jabłek. 
Ogrodnik wysłał do przetwórni 243 skrzynki jabłek. Ile jabłek było w  tych 
skrzynkach?

Odp. 
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