
Zad. 21 

Mama ma 36 lat, a jej dzieci: 6 lat, 9 lat i 11 lat. Za ile lat mama będzie miała tyle lat, ile razem będą 

miały jej dzieci? 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….  
Zad. 22 

Mama ma 28 lat, a jej dzieci: 6 lat, 7 lat. Za ile lat mama będzie miała tyle lat, ile razem będą miały jej 

dzieci? 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….  
Zad. 23 

Obwód prostokątnego ogródka wynosi 30 m. Długość jest o 5 m większa od jego szerokości. Oblicz 

długości boków tego ogródka. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….  
Zad. 24 

Obwód prostokątnego ogródka wynosi 32 m. Długość jest 3 razy większa od jego szerokości. Oblicz 

długości boków tego ogródka. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….  
Zad. 25 

Agata chce kupić osiem książek, ale brakuje jej 7 zł. Kupiła więc tylko siedem i pozostało Jej 5 zł. Ile 

kosztuje jedna książka, jeżeli wszystkie tytuły, którymi Agata była zainteresowana, są w tej samej cenie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 26 
Kasia chce kupić sześć książek, ale brakuje jej 10 zł. Kupiła więc tylko pięć i pozostało Jej 5 zł. Ile 

kosztuje jedna książka, jeżeli wszystkie tytuły, którymi Kasia była zainteresowana, są w tej samej cenie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 27 
Tomek chce kupić pięć książek, ale brakuje mu 10 zł. Kupił więc tylko cztery i pozostało mu 12 zł. Ile 

kosztuje jedna książka, jeżeli wszystkie tytuły, którymi Tomek był zainteresowany, są w tej samej cenie? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Zad. 1.28 
Kowboj powkładał naboje do pięciu kieszeni swojej bluzy. W każdej kieszeni liczba naboi jest inna, przy 

czym żadna kieszeń nie jest pusta i zawiera co najwyżej 5 naboi. Ile łącznie naboi posiada kowboj? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 29 
Czekolady włożono do 6 paczek, ale w taki sposób, że każda zawierała inną ich liczbę i przy tym nie 

większą niż sześć. W I i II paczce było łącznie 8 czekolad, w III i IV paczce razem było 9 czekolad, a w 

V i VI paczce były w sumie 4 czekolady. P o ile czekolad było w każdej z tych paczek? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 30 
Czekolady włożono do 6 paczek, ale w taki sposób, że każda zawierała inną ich liczbę i przy tym nie 

większą niż siedem. W I i II paczce było łącznie 11 czekolad, w III i IV paczce razem było 7 czekolad, a 

w V i VI paczce było w sumie 9 czekolad. P o ile czekolad było w każdej z tych paczek? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 31 
W klasie czwartej jest mniej niż 30 uczniów. Za każdym razem, gdy podzielimy uczniów na grupy  

6-osobowe, 8-osobowe i 12-osobowe pozostaje 1 uczeń. A) Ilu uczniów jest w tej klasie? B) Na ile grup 

równolicznych (po tyle samo uczniów) można by ich podzielić? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 32 
W wycieczce jest mniej niż 70 uczniów. Za każdym razem, gdy podzielimy uczniów na grupy  

15-osobowe, 12-osobowe i 6-osobowe pozostaje 2  uczniów. A) Ilu uczniów jest na tej wycieczce?  

B) Na ile grup równolicznych (po tyle samo uczniów) można by ich podzielić? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 33 

Tak się złożyło, że w ciągu jednego miesiąca trzy niedziele wypadły w dni parzyste (tzn. o parzystych 

datach). Jaki dzień wypadł dnia 20-tego tego miesiąca? 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….  
Zad. 34 

Michał ma 2 braci, 3 siostry, ojca i matkę. Ile łącznie widelców i noży potrzeba w tej rodzinie do obiadu? 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….  
 

 



Zad. 35 

Z początkowego przystanku autobusowego wyjechało 25 osób. Na pierwszym , przystanku wsiadło 8 

osób i wysiadły 2 osoby. Na następnym przystanku wysiadło 10 osób. Ile osób wsiadło na tym przystan- 

ku, jeśli do trzeciego i jednocześnie końcowego dojechała taka sama liczba osób, jaka rozpoczęła jazdę? 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….  
Zad. 36 

Odkryj zasadę tworzenia następującego ciągu liczb: 1, 4, 9, □, 25, 36. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….  
Zad. 37 

Na ile różnych sposobów można wydać resztę 11 groszy za pomocą monet 1gr, 2 gr, 5 gr i  10 gr? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 38 
Kiedy Emilka się urodziła, jej starsza siostra miała 6 lat. Za 5 lat będą miały razem pół wieku. Ile lat ma 

teraz każda z nich? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 39 
Znajdź takie trzy liczby, których suma jest równa 36 i aby pierwsza była 6 razy większa od drugiej, a 

druga 2 razy mniejsza od trzeciej. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Zad. 40 
Za 6 piłek i 4 skakanki zapłacono 134 zł. Za 6 piłek i 2 skakanki zapłacono 124 zł. Ile łącznie kosztuje 

jedna piłka i jedna skakanka? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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