
To jest gra dydaktyczna wypracowana przez ucznia  

Poniżej zdjęcia znajduje się opis gry i działania matematyczne do 

rozwiązania. 

Zasady gry 

Każdy z graczy rzuca kostką i rusza się o tyle pół 

do przodu ile oczek będzie na kostce. Jeżeli 

wejdzie na „kolorowe” pole musi wylosować 

kartkę w tym samym kolorze, a następnie 

powinien rozwiązać zadanie. Jeśli uda mu się 



podać poprawny wynik (pozostali gracze 

kontrolują poprawność) zostaje na swoim polu, 

jeśli zaś nie udzieli właściwej odpowiedzi cofa 

się o jedno pole. Na rozwiązanie działań gracz ma 

30 sekund, na zadania z treścią 1 minutę. Można 

rozwiązywać zadania na kartce. Zabrania się 

używania kalkulatorów. 

Niektóre białe pola niosą za sobą niespodzianki 

(rakieta, czarna dziura, +1, stop), więc uważnie 

obserwuj planszę!! 

Udanej gry:-) 

0,3 x 4 

 

3,46+0,4 

 

Ala, Maja i Oliwia poszły do „Kamieniczki” na 

pizzę. Ala zjadła 0,3 pizzy natomiast Oliwia 

zjadła 0,48 pizzy. Na koniec pobytu w 

„Kamieniczce” zostało 0,1 pizzy. Ile pizzy zjadła 

Maja? 



 

0,345-0,332 

 

34,76-26,4 

 

Baton kosztuje 1,35 zł. Ile zapłacisz za 6 takich 

batonów? 

 

 

5,72+7,58 

 

0,1+0,3 

 

Kilogram parówek kosztuje 6 zł. Ile zapłacisz za 

1,5 kg? 

 

 

1,4+2,5 

 

1 kg bananów kosztuje 2,80 zł. Ile zapłaci Anna 

za 0,95 kg bananów? 

 

11,7−0,3 

 

Kilogram żółtego sera kosztuje 19,99 zł. Ile 

zapłacisz za 1,5 kg sera? 



 

6,9−3,5 

 

 

0,1+0,2 

 

Ola i Kasia chciałyby kupić książkę za 16,75 zł. 

Ola ma 11,25 zł a Kasia ma 4,25. Ile dziewczynki 

mają oszczędności? Starczy im na książkę? 

 

6,15+0,22 

 

2,55+3,01 

 

Z kolorowej taśmy do długości 24 metry odcięto 

2,64 m. Ile metrów taśmy zostało? 

 

0,4−0,3 

 

13,9−2,8 



 

Ewa kupiła 1,5 kg jabłek, 0,25 kg sera białego i 

0,45 kg wędliny. Ile ważyły jej zakupy? 

 

8,88−1,23 

 

3,78 + 2,98 

 

Ławka waży 2,5 kg, a krzesło 1,25 kg. O ile 

ławka jest cięższa od krzesła?  

 

12,9+ 2,456  

 

19 – 3,56 

 

Jola zrobiła zakupy za 14,75 zł. Podała kasjerce 

banknot 20 zł. Ile dostanie reszty?  

23,88 – 8,45 



 

Jaką liczbę należy dodać do 8,23 aby otrzymać 20? 

 

Marysia w sklepie papierniczym kupiła długopis 

za 6,35 zł, zeszyt za 1,20 zł oraz farbki za które 

zapłaciła 12,50 zł. Ile złotych zapłaciła za zakupy 

w sklepie papierniczym? 

 

Jaką liczbę należy dodać do 4,2 aby otrzymać 15? 

 

Ola w sklepie papierniczym kupiła długopis za 

6,55 zł, zeszyt za 1,20 zł oraz farbki za które 

zapłaciła 11,50 zł. Jaką resztę otrzyma Ola, 

płacąc banknotem 50 zł? 

 

5,31+2,42 

 

4 x 5,35 

 



Zeszyt kosztuje 2,30 zł, długopis 5,75 zł, a 

cyrkiel 11,50 zł. Ile zapłacimy za ze zakupy?  

 

2,34 x 3,2 

 

Zeszyt kosztuje 1,35. Ile zapłacisz za 3 takie 

zeszyty? 

 

Jaką liczbę należy dodać do 5,8 aby otrzymać 25? 

 

1,33 + 2,46 


