
V JEDNOSTKI MIAR, KWANTYFIKATORY, WALUTY 

 
1.  

a) kilka 

b) kilkaset 

c) kilkanaście  

d) kilkadziesiąt  

e) kilkadziesiąt 

f) kilka 

g) kilkaset 

h) kilka 

i) kilkanaście  

2.  

a) kilkanaście (18), kilka (3)  
b) kilka (4)  
c) kilka (5)  
d) kilkaset (200)  
e) kilkoma (9)  
f) kilkadziesiąt (45) 

g) kilkaset tysięcy (300 000) 
h) kilkunastu (15)  

3.  

a) kilkuletni 
b) kilkugodzinny 
c) kilkunastokilometrowy 
d) kilkusetcentymetrowy 
e) kilkunastominutowy 
f) kilkusetosobowy 
g) kilkudziesięciomilowy 

 
4.  

a) kilkunastokilometrowy 
b) Kilkusetosobowy 
c) Kilkuletni 
d) kilkudziesięciomilowa 
e) kilkusetcentymetrowa 
f) Kilkunastominutowa 
g) Kilkugodzinna 

 

5.  

PEŁNA NAZWA SKRÓT (lub/i symbol lub/i oznaczenie) 

Milimetr mm 

Centymetr cm 



metr m 

kilometr km 

hektar ha 

ar a 

kilometr kwadratowy km2 

nad poziomem morza n.p.m. 

poniżej poziomu morza p.p.m. 

stopnie Celsjusza oC 

stopnie Farenheita  oF 

procent % 

gram gr 

kilogram kg 

tona t 

mililitr ml 

litr l 

metr sześcienny m3 

 

6. Proszę przeliczyć jednostki miary i uzupełnić. 
1 m = 100 cm     – jeden metr to sto centymetrów   
5 km = 5000 m     – pięć kilometrów to pięć tysięcy metrów 
1 kg = 100 dag     – jeden kilogram to sto dekagramów  
1 dag = 10 g     – jeden dekagram to dziesięć gram 
1 t = 1000kg     – jedna tona to tysiąc kilogramów  
1 mila amerykańska = 1853250 mm – jedna mila amerykańska to jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy 
tysiące dwieście pięćdziesiąt milimetrów 
45 cm = 450 mm                      – czterdzieści pięć centymetrów to czterysta pięćdziesiąt 
milimetrów  
6 m = 600 cm                           – sześć metrów to sześćset centymetrów 
10 oz = 2,83 kg                        – dziesięć uncji to dwa przecinek osiemdziesiąt trzy kilograma 
30 dm = 300 cm                       – trzydzieści decymetrów to trzysta centymetrów 
30 yd = 9,144 m                       –  trzydzieści dziewięć jardów to dziewięć przecinek sto czterdzieści 
cztery metra  
2 in = 3,08 cm                         – dwa cale to trzy przecinek osiem centymetra  
5000000 g = 5 t    – pięć milionów gramów to pięć ton 
12 kg = 1200 dag                     – dwanaście kilogramów to tysiąc dwieście dekagramów 
4 kg 17 dag = 417 dag              – cztery kilogramy siedemnaście dekagramów to czterysta 
siedemnaście dekagramów 
500 dag = 5 kg                        – pięćset dekagramów to pięć kilogramów 
70000 m = 7 km                          – siedemdziesiąt tysięcy metrów to siedem kilometrów 
4 dm = 40 cm                         – cztery decymetry to czterdzieści centymetrów 
50 mm = 5 cm                       –  pięćdziesiąt milimetrów to pięć centymetrów 
3 dm 8 cm = 38 cm             – trzy decymetry osiem milimetrów to trzydzieści osiem 
centymetrów 
8 m 7 cm = 870 cm                    – osiem metrów siedem centymetrów to osiemset siedemdziesiąt 
centymetrów 
14 dag = 140g                          – czternaście dekagramów to sto czterdzieści gramów 
6 kg 25 dag = 625 dag               – sześć kilogramów dwadzieścia pięć dekagramów to sześćset 
dwadzieścia pięć dekagram 
9 t 18 kg = 918000 dag                   – dziewięć ton osiemnaście kilogramów to dziewięćset osiemnaście 
tysięcy dekagramów 
700 cm = 7m                            –  siedemset centymetrów to siedem metrów 
 
METR 
13 trzynaście metrów 



1  jeden metr 
56 pięćdziesiąt sześć metrów 
72 siedemdziesiąt dwa metry 
12 dwanaście metrów 
3 trzy metry 
456  czterysta pięćdziesiąt sześć metrów 
789  siedemset osiemdziesiąt dziewięć metrów 
0 zero metrów 
11 jedenaście metrów 
5431  pięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden metrów 
6 sześć metrów 
 
HEKTOLITR 
0 zero hektolitrów 
90 dziewięćdziesiąt hektolitrów 
234 dwieście trzydzieści cztery hektolitry 
765 siedemset sześćdziesiąt pięć hektolitrów 
22 dwadzieścia dwa hektolitry 
31 trzydzieści jeden hektolitrów 
30 trzydzieści hektolitrów 
117 sto siedemnaście hektolitrów 
70 siedemdziesiąt hektolitrów 
82 osiemdziesiąt dwa hektolitry 
18 osiemnaście hektolitrów 
14 czternaście hektolitrów 
 
MINUTA 
1 jedna minuta 
10 dziesięć minut 
0 zero minut 
44 czterdzieści cztery minuty 
3 trzy minuty 
59 pięćdziesiąt dziewięć minut 
319 trzysta dziewiętnaście minut 
678 sześćset siedemdziesiąt osiem minut 
5 pięć minut 
2 dwie minuty 
98 dziewięćdziesiąt osiem minut 
11 jedenaście minut 
 
MILA 
4567  cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem mil 
39 trzydzieści dziewięć mil 
0 zero mil 
40 czterdzieści mil 
85 osiemdziesiąt pięć mil 
92 dziewięćdziesiąt dwie mile 
171 sto siedemdziesiąt jeden mil 
34 trzydzieści cztery mile 
9087 dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem mil 
6723 sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy mile 
8 osiem mil 
10 dziesięć mil 
 
KILOMETR KWADRATOWY 
0 zero kilometrów kwadratowych 
1 jeden kilometr kwadratowy 
5 pięć kilometrów kwadratowych 
89 osiemdziesiąt dziewięć kilometrów kwadratowych 
50 pięćdziesiąt kilometrów kwadratowych 
342 trzysta czterdzieści dwa kilometry kwadratowe 
9087 dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem kilometry kwadratowe 
6523 sześć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy kilometry kwadratowe 



9 dziewięć kilometrów kwadratowych 
14 czternaście kilometrów kwadratowych 
71 siedemdziesiąt jeden kilometrów kwadratowych 
 
DECYMETR SZEŚCIENNY 
9 dziewięć decymetrów sześciennych 
98 dziewięćdziesiąt osiem decymetrów sześciennych 
10 dziesięć decymetrów sześciennych 
54 pięćdziesiąt cztery decymetry sześcienne 
32 trzydzieści dwa decymetry sześcienne 
3 trzy decymetry sześcienne  
11 jedenaście decymetrów sześciennych 
0 zero decymetrów sześciennych 
6 sześć decymetrów sześciennych 
9835 dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć decymetrów sześciennych 
1 jeden decymetr sześcienny 
502 pięćset dwa decymetry sześcienne 
 
STOPIEŃ 
0 zero stopni 
60 sześćdziesiąt stopni 
11 jedenaście stopni 
43 czterdzieści trzy stopnie 
69 sześćdziesiąt dziewięć stopni 
6243  sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy stopnie 
18 osiemnaście stopni 
54321  pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden stopni 
94 dziewięćdziesiąt cztery stopnie 
532 pięćset trzydzieści dwa stopnie 
27 dwadzieścia siedem stopni 
 
GRAM 
1 jeden gram 
4 cztery gramy 
0 zero gramów 
10 dziesięć gramów 
210 dwieście dziesięć gramów 
83 osiemdziesiąt trzy gramy 
95 dziewięćdziesiąt pięć gramów 
9340 dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści gramów 
6082 sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa gramy 
29 dwadzieścia dziewięć gramów 
96 dziewięćdziesiąt sześć gramów 
78 siedemdziesiąt osiem gramów 

 

Polska w obszarze zabudowanym 50 Pięćdziesiąt 
kilometrów na godzinę 

Hong Kong w obszarze niezabudowanym 50-70 od pięćdziesięciu  
kilometrów na godzinę 
do siedemdziesięciu 
kilometrów na godzinę 

Czechy w obszarze niezabudowanym 90 dziewięćdziesiąt 
kilometrów na godzinę 

Filipiny w obszarze zabudowanym 80 osiemdziesiąt 
kilometrów na godzinę 

Białoruś w obszarze niezabudowanym 90 dziewięćdziesiąt 
kilometrów na godzinę 

Hiszpania na autostradzie 120 sto dwadzieścia 
kilometrów na godzinę 



Chorwacja Na autostradzie 130 sto trzydzieści 
kilometrów na godzinę 

Stany 
Zjednoczone 

Na autostradzie 55-85 mil od pięćdziesięciu 
pięciu mil na godzinę 
do osiemdziesięciu 
pięciu mil na godzinę 

Niemcy w obszarze niezabudowanym 100 sto kilometrów na 
godzinę 

Albania w obszarze zabudowanym 40 czterdzieści 
kilometrów na godzinę 

 

10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

E G A J F L O S P B H N I M C D T K R 

b. g m e o h j a t c p d l i k f n r s 

 
11. Na podstawie tabeli walut Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku proszę 

wykonać niezbędne obliczenia i uzupełnić zdania według wzoru. Proszę zaokrąglić kwotę do pełnej liczby 

(bez miejsc po przecinku). 

Tabela nr 018/A/NBP/2019 z dnia 2019-01-25  

(źródło: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html) 

Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni 

bat (Tajlandia) 1 THB 0,1197 
dolar amerykański 1 USD 3,7893 

dolar kanadyjski 1 CAD 2,8435 
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5661 

euro 1 EUR 4,2935 
forint (Węgry) 100 HUF 1,3484 

frank szwajcarski 1 CHF 3,8044 
funt szterling 1 GBP 4,9581 

hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1364 
jen (Japonia) 100 JPY 3,4507 

korona czeska 1 CZK 0,1669 
korona norweska 1 NOK 0,4423 
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5777 

lej rumuński 1 RON 0,9007 
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1953 

lira turecka 1 TRY 0,7160 
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0287 

peso meksykańskie 1 MXN 0,1994 
real (Brazylia) 1 BRL 1,0041 
rubel rosyjski 1 RUB 0,0573 

rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6899 
rupia indyjska 100 INR 5,3230 



won południowokoreański 100 KRW 0,3377 
 

a)        Sto złotych (100 PLN) to mniej więcej czterdzieści cztery korony czeskie (CZK) . 

b)      Pięćdziesiąt złotych (50 PLN) to mniej więcej trzynaście franków szwajcarskich (CHF). 

c)       Sto pięćdziesiąt złotych (150 PLN) to mniej więcej dwa tysiące osiemset osiemnaście rupii 
indyjskich  (INR). 

d)      Dwadzieścia złotych (20 PLN) to mniej więcej sto sześćdziesiąt siedem batów (THB). 

e)      Siedemdziesiąt złotych (70 PLN) to mniej więcej trzysta pięćdziesiąt jeden peso (MXN). 

f)        Dwieście pięćdziesiąt złotych (250 PLN) to mniej więcej dwieście czterdzieści osiem reali (BRL). 

g)       Dziewięćset pięćdziesiąt złotych (950 PLN) to mniej więcej dwieście dwadzieścia jeden euro (EUR). 

h)      Tysiąc złotych (1000 PLN) to mniej więcej siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa 
forinty (HUF). 

i)        Dziewięćset złotych (900 PLN) to mniej więcej trzysta siedemnaście dolarów kanadyjskich(CAD). 

j)        Pięćset dziewięćdziesiąt złotych (590 PLN) to mniej więcej tysiąc trzysta trzydzieści cztery korony 
norweskie (NOK). 

k)       Czterdzieści złotych (40 PLN) to mniej więcej pięćdziesiąt dziewięć lir tureckich (TRY). 

l)        Czterdzieści pięć złotych (45 PLN) to mniej więcej dwanaście dolarów amerykańskich (USD). 

m)    Pięćset złotych (500 PLN) to mniej więcej sto czterdzieści osiem tysięcy wonów  
południowokoreańskich (KRW). 

n)      Tysiąc pięćset złotych (1500 PLN) to mniej więcej pięćset osiemdziesiąt pięć dolarów 
nowozelandzkich (NZD). 

o)      Pięćset sześćdziesiąt złotych (560 PLN) to mniej więcej sześćset dwadzieścia dwa leje rumuńskie 
(RON). 

 


