
Matematyka klasa 4 
 

UWAGA: Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania opisane na następnej stronie. Podczas 

rozwiązywania zadań zapisuj obliczenia, nie tylko odpowiedzi. 

Możesz wydrukować ten sprawdzian lub też rozwiązać go na oddzielnej kartce zapisując tylko numery 

zadań, rozwiązania i odpowiedzi. Rozwiązania zadań wyślij na m.lukaszuk@zs.turosnkoscielna.pl 

koniecznie w środę 6 maja. 

 

 

 

Na swoje urodziny Kasia, uczennica klasy 4, zaprosiła 9 koleżanek i kolegów (Mariusz, Janek, Jadzia, 

Hania, Witek, Staś, Ola, Ala, Iza). W czasie wspólnego świętowania byli obecni też rodzice Kasi (Grzegorz 

i Barbara), jej brat (Krzyś) i siostra (Monika) oraz dziadek z babcią (Wiesław i Alicja). 

Przygotowując się do imprezy Kasia z rodzicami postanowili upiec pizzę (albo kilka). Chcieli by każdy z 

uczestników spotkania zjadł po 3 kawałki. Znaleźli w Internecie przepis 

(https://www.kwestiasmaku.com/przepis/ciasto-na-pizze): 

 

Ciasto na pizzę 

Składniki: 2 sztuki 

 25 g świeżych drożdży 

 150 ml ciepłej wody 

 1/2 łyżeczki cukru 

 250 g mąki pszennej 

 1 łyżeczka soli 

 1 łyżka oliwy 

Przygotowanie 

 Świeże drożdże ocieplić w temperaturze pokojowej. Przygotować rozczyn: drożdże rozpuścić w 

ciepłej wodzie, dodać 2 łyżki mąki oraz cukier, dokładnie wymieszać i odstawić na ok. 10 minut do 

wyrośnięcia (rozczyn ze świeżych drożdży zwiększa objętość o ok. 3 razy - jeśli tak się nie stanie 

proces przygotowania rozczynu trzeba powtórzyć od nowa, natomiast rozczyn z drożdży instant 

może się tylko trochę spienić). 

 Mąkę przesiać do miski, wymieszać z solą, zrobić wgłębienie w środku i wlać w nie rozczyn. 

Sukcesywnie zagarniać łyżką mąkę do środka i przez 2 - 3 minuty mieszać składniki, pod koniec 

dodając jeszcze oliwę. 

 Połączone składniki wyłożyć na stolnicę oprószoną mąką. Wyrabiać przez ok. 15 minut aż ciasto 

będzie elastyczne i gładkie (ciasto można też zagnieść mikserem planetarnym). 

 Wyrobione ciasto włożyć do dużej miski, przykryć ściereczką i odstawić na ok. 1 godzinę do 

wyrośnięcia. 

 Wyrośnięte ciasto wyjąć na stolnicę i chwilę pozagniatać. Podzielić na 2 części, uformować z nich 

kulki i odłożyć na ok. 7 minut pod ściereczką. 

 Blaszki (tortownice) posmarować oliwą. Włożyć na środek kulkę ciasta, delikatnie spłaszczyć i 

rozciągać, rozprowadzając palcami po całej powierzchni dna, zaczynając od środka i zostawiając 

niewielki "wałeczek" na brzegu (zob. zdjęcia poniżej). UWAGA: najlepiej robić to kilkoma etapami, 

ciasto na początku sprężynuje i "cofa się" ale jeśli odczekamy chwilę będziemy mogli je dalej 

rozciągać. 

 Wyłożyć cienką warstwę SOSU POMIDOROWEGO, ser oraz ulubione dodatki. Odczekać ok. 15 

minut aż ciasto podrośnie, następnie piec w maksymalnie nagrzanym piekarniku (min. 250 st. C) 

przez ok. 10 minut. 

 

 

mailto:m.lukaszuk@zs.turosnkoscielna.pl
https://www.kwestiasmaku.com/przepis/ciasto-na-pizze
https://www.kwestiasmaku.com/przepis/sos-pomidorowy-na-pizze


Zadanie 1. (3p) 

Zapisz wszystkie składniki za pomocą ułamków zwykłych. Skróć ułamki, jeżeli można. Pamiętaj, że: 

1 kg = 1000 g 

1 l (litr) = 1000 ml 

Uzupełnij zapis:  

Składniki: 2 sztuki 

 25 g świeżych drożdży = ……………… kg 

 150 ml ciepłej wody = ……………… l (litr) 

 1/2 łyżeczki cukru 

 250 g mąki pszennej = ……………… kg 

 1 łyżeczka soli 

 1 łyżka oliwy 

Zadanie 2. (1p) 

Oblicz, ile osób było obecnych na przyjęciu urodzinowym. 

 

Zadanie 3. (1p) 

Oblicz, ile kawałków pizzy zjedzą wszyscy uczestnicy zabawy. 

 

Zadanie 4. (1p) 

Każda pizza zostanie podzielona na 8 kawałków. Oblicz, ile pizz muszą przygotować Kasia z rodzicami. 

 

Zadanie 5. (2p) 

Pizza miała średnicę 30 cm. Narysuj pizzę w skali 1 : 10 i zaznacz na niej liczbę kawałków, które zjedli 

Janek, Hania i Witek razem. Zapisz obok jaka to część pizzy. 

 

Zadanie 6 (3p) 

Korzystając z informacji zamieszczonych w sposobie przygotowania pizzy, oblicz ile czasu trwa 

przygotowanie pizzy. Korzystaj z zapisów pogrubioną czcionką. Obliczenia wykonuj na ułamkach, 

zamieniając wcześniej czas w minutach na godziny. Pamiętaj, że 1 godzina, to 60 minut. 

 

Zadanie 7 (3p) 

Przygotowując się do uroczystości, mama Kasi zauważyła, że może zabraknąć im soków. Wysłała Kasię do 

sklepu, w którym sok jest sprzedawany w opakowaniach o pojemnościach: 
1

4
 litra, 

1

2
 litra, 1 litr, 1

1

2
 litra, 3 

litry. Ania kupiła 2
1

2
 litra soku. Jakie opakowania mogła wybrać? Podaj trzy możliwości. Zakładamy, że 

mogła również wybrać kilka jednakowych opakowań. 


