
Zad. 1.1 

Paweł codziennie ogląda telewizję. Od poniedziałku do piątku spędza przed telewizorem 2 godziny 

dziennie, a w sobotę i w niedzielę po 3 godziny dziennie. Ile godzin Paweł oglądał telewizję w tym 

tygodniu ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 1.2 

Za sześć długopisów i 5 ołówków Ola zapłaciła 20 zł, a za 10 długopisów i 5 ołówków zapłaciła 30 zł.  

Ile kosztował długopis, a ile ołowek? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 1.3 

Basia kupiła 5 pączków po 1 zł oraz 4 ptysie. Dała sprzedawcy banknot 20 zł i otrzymała 7 zł reszty.  

Ile kosztował jeden ptyś ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 1.4 

Kasia ma 9 lat, Ala za trzy lata będzie od niej 2 razy młodsza. Ile lat ma Bartek, który jest 3 razy starszy 

od Ali ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 1.5 
Magda stwierdziła, że ma tylko 30 zł, a jej siostra Ania ma 150 zł. Postanowiła co tydzień dokładać do 

skarbonki 5 zł, podczas gdy Ania co tydzień wydawała 10 zł ze swych oszczędności. Po ilu tygodniach 

siostry będą miały tyle samo pieniędzy? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 1.6 
Dorota jest trzy razy młodsza od swego taty, a 4 lata temu była od niego cztery razy młodsza. Ile lat ma 

Dorota? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 1.7 
W autobusie jest ogólnie 120 miejsc dla pasażerów. Miejsc stojących jest o 40 więcej niż miejsc 

siedzących. Ile jest miejsc siedzących w tym autobusie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 1.8 
Szkoła zakupiła za sumę 1680 zł krzesła po 30 zł i stoły po 80 zł. Ile zakupiono zestawów składających 

się ze stołu i dwóch krzeseł? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 1.9 
Bartek i tata mają razem 45 lat. Gdy urodził się Bartek, tata miał 25 lat. Ile lat ma Bartek, a ile tata?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 1.10 
Rok temu Basia była 2 razy starsza od Asi. Dziś jest od niej starsza o 5 lat. Ile lat ma Basia, a ile Asia? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 1.11 
Przywieziono 80 ton węgla 15 samochodami o ładowności 6 ton i 5 ton. Ile było większych, a ile 

mniejszych samochodów? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Zad. 1.12 
W ZOO bażanty i króliki mają razem 25 głów i 94 nogi. Ile jest bażantów, a ile królików? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 1.13 
Suma dwóch liczb naturalnych jest równa 48 , a ich iloraz jest równy 3. Jakie to liczby? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 1.14 
W dwóch koszach było razem 96 jabłek. Jeśli z pierwszego kosza przełożymy do drugiego kosza  

15 jabłek, to w drugim koszu będzie dwa razy więcej jabłek niż w pierwszym. Ile jabłek było 

w pierwszym i drugim koszu? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 1.15 
Za trzy książki zapłacono 11 zł . Pierwsza książka była 2 razy droższa od drugiej, a trzecia o 1 złotych 

tańsza od drugiej. Ile kosztowała każda książka? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

 



Zad. 1.16 
Na zawodach przełajowych zawodnicy musieli przebyć trzyodcinkową trasę. Jaka długa była ta trasa, 

jeżeli odcinek drugi był równy 6 km, pierwszy o 1 km 300 m krótszy od drugiego,  

a trzeci 3 razy dłuższy od pierwszego? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zad. 1.17 
Antek jest o 9 lat starszy od Michała. Pięć lat temu był od niego 2 razy starszy. Ile lat ma Antek? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 1.18 
Ojciec Jacka jest teraz 4 razy starszy niż syn, a za 5 lat będzie od niego starszy 3 razy. Ile lat ma teraz 

Jacek, a ile ojciec? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 1.19 
Różnica dwóch liczb naturalnych jest równa 10, a iloczyn tych liczb jest równy 75. Jakie to liczby? 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….  
Zad. 1.20 
Różnica dwóch liczb naturalnych jest równa 5, a iloraz tych liczb jest równy 25. Jakie to liczby? 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….  
 

 


