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Zestaw NR 5 - działania sposobem pisemnym JOANNA STRZAŁKA

 

1. 1 p.  Oblicz sposobem pisemnym.

245 – 141

2. 3 p.  Bilet do zoo kosztuje 8 zł. Ile najwięcej biletów w takiej cenie można kupić za 98 zł? Ile

reszty zostanie po tym zakupie?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

3. 4 p.  Wykonaj dzielenie i sprawdź otrzymany wynik.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę lub wyrażenie.

Dzielenie Sprawdzenie

23 : 4 = ____ r ____ ____________________

43 : 5 = ____ r ____ ____________________

73 : 8 = ____ r ____ ____________________

29 : 6 = ____ r ____ ____________________
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4. 1 p.  Rozdzielczość telewizora określa liczbę punktów wyświetlanych na ekranie. Podaje się ją

jako iloczyn dwóch liczb, np. 1280 × 720, gdzie pierwsza liczba to liczba punktów wyświetlanych

na ekranie w poziomej linii, a druga to liczba punktów wyświetlanych w pionowej linii.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Liczba punktów wyświetlanych na ekranie telewizora o rozdzielczości 1280 × 720 jest równa

  A. 921 600

  B. 92 160

  C. 20 000

  D. 2 000

5. 1 p.  Historia telewizji w Polsce sięga 1937 roku, kiedy to w Warszawie uruchomiona została

pierwsza doświadczalna stacja telewizyjna. W 1953 roku emisję programu rozpoczął nadawca

publiczny – Telewizja Polska, a 18 lat później nadano pierwszy program w kolorze.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Ile lat po uruchomieniu pierwszej doświadczalnej stacji telewizyjnej nadano pierwszy program w

kolorze?

  A. 16   B. 18   C. 34   D. 32

6. 1 p.  Zaznacz poprawną odpowiedź.

W Tylmanowej, wsi w gminie Ochotnica Dolna, w 2005 roku mieszkało 2600 mieszkańców. W

gminie Ochotnica Dolna w tym samym roku mieszkało o 5500 osób więcej niż w Tylmanowej.

Ile osób zamieszkiwało gminę Ochotnica Dolna w 2005 roku?

  A. Około 2900.

  B. Około 7100.

  C. Około 8100.

  D. Około 9100.
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