
II LICZBY NATURALNE – CZĘŚĆ 2  odpowiedzi 

1.  Wymień jakimi przyrządami można mierzyć czas? 

 

Czas możemy mierzyć: zegarem mechanicznym, zegarem elektrycznym, zegarem słonecznym, klepsydrą, 

stoperem. 

 

2. Z czego składa się doba? Wymień zależności czasowe. 

 

1 doba = 24 h 

1 doba = 24·60 min = 1440 min 

1 doba = 1440 ·60 s = 86400 s 

 

3. Ile kwartałów ma rok? Jaki jest podział kwartałów? 

 

Rok dzielimy na 4 kwartały. Każdy kwartał ma 3 miesiące. 

 

I kwartał to styczeń, luty, marzec 

II kwartał to kwiecień, maj, czerwiec 

III kwartał to lipiec, sierpień, wrzesień 

IV kwartał to październik, listopad i grudzień. 

 

4. Ile dni mają poszczególne miesiące? 

 

styczeń 31 dni 

luty 28 lub 29 dni 

marzec 31 dni 

kwiecień 30 dni 

maj 31 dni 

czerwiec 30 dni 

lipiec 31 dni 

sierpień 31 dni 

wrzesień 30 dni 

październik 31 dni 

listopad 30 dni 

grudzień 31 dni 

 

5. Ile lat ma wiek? 

 

100 lat to jeden wiek. Dlatego wiek nazywamy stuleciem. 

 

6. Jak rozpoznać w którym wieku jest konkretny rok? Omów na przykładach. 

 

I wiek to lata od 1 do 100, 

II wiek to lata od 101 do 200, 

III wiek to lata od 201 do 300, itd. 

XX wiek to lata od 1901 do 2000 

XXI wiek to lata od 2001 do 2100. 

 

 



7. Który rok nazywamy przestępnym, a który zwykłym? 

 

Rok przestępny to ten, który ma 366 dni, czyli w którym luty ma 29 dni. 

Lata przestępne są liczbami podzielnymi przez 4, np. 1996, 2000, 2016, 2024. 

 

8. Co to jest potęgowanie? 

Potęgowanie to skrócony zapis mnożenia. 

23 = 2 ∙ 2 ∙ 2 = 8 

56 = 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 5 = 15625 

 

9. Z czego się składa potęga? Omów na przykładzie.  

 

                                       43 = 4 ∙ 4 ∙ 4 = 64 

                  Potęga składa się z podstawy potęgi (4), wykładnika potęgi (3). 

 

10. Jaka jest cecha podzielności przez 10, 5 i przez 2? Omów na przykładach. 

Liczba naturalna jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0. 

Przykłady liczb podzielnych przez 10: 550, 70, 10, 200, 80, 2300. 

 

Liczba naturalna jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 5 lub 0. 

Przykłady liczb podzielnych przez 5:  75, 110, 35, 815, 10, 55. 

 

Liczba naturalna jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8. 

Przykłady liczb podzielnych przez 2: 48, 14, 110, 914, 2850, 136, 270, 66. 

 

11. Jaka jest cecha podzielności przez 9 i przez 3? Omów na przykładach. 

Liczba naturalna jest podzielna przez 9, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9. 

Przykłady liczb podzielnych przez 9:    

 9756, bo 9+7+5+6=27, a 27 jest podzielna przez 9 

 189, bo 1+8+9= 18, a 18 jest podzielna przez 9 

Liczba naturalna jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 3. 

Przykłady liczb podzielnych przez 3: 

 186, bo 1+8+6 = 15, a 15 jest podzielne przez 3 

 252, bo 2+5+2 = 9, a 9 jest podzielne przez 9 



12. Jaka jest kolejność wykonywania działań? 

 

13. Jaka jest zasada mnożenia i dzielenia liczb z zerami na końcu. Omów na przykładach. 

Aby dowolną liczbę pomnożyć przez 10, 100, 1000, itd. Wystarczy dopisać do niej na końcu odpowiednią ilość 

zer, np.   9·10 = 90 

          127·100=12700 

         520·10000=5200000 

Aby podzielić liczbę z zerami na końcu przez 10, 100, 1000, itd. Wystarczy pominąć odpowiednią ilość zer od 

końca, np. 90:10=9 

            245000:100=245 

           7400000:1000=7400 

Mnożąc liczby z zerami na końcu, możemy najpierw pomnożyć liczby otrzymane po odrzuceniu zer, a do wyniku 

dopisać z prawej strony odrzucone zera, np. 1200·30=36000 

Dzieląc liczby z zerami na końcu, można pominąć taką samą ilość zer w dzielnej i dzielniku, a iloraz się nie zmieni, 

np. 56000:800=560:8=70 

14. Co to znaczy szacowanie? 

Szacowanie to inaczej zaokrąglanie(przybliżanie) liczb do pełnych: jedności, dziesiątek, setek, … 

19≈20 w zaokrągleniu do dziesiątek 

258≈ 260 w zaokrągleniu do dziesiątek 

12547≈12550 w zaokrągleniu do dziesiątek 

12547≈12500 w zaokrągleniu do setek 

12547≈13000 w zaokrągleniu do tysięcy 

 


