
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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Zad. 41 
Suma dwóch liczb naturalnych jest równa 19 , a ich iloczyn jest równy 88. Jakie to liczby? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 42 
W dwóch koszach razem były 72 jabłka. Jeśli z pierwszego kosza przełożymy do drugiego kosza  

6 jabłek, to w drugim koszu będzie trzy razy więcej jabłek niż w pierwszym. Ile jabłek było w pierwszym 

i drugim koszu? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 43 
Za 5 długopisów i 5 ołówków Ola zapłaciła 25 zł, a za 5 długopisów i 8 ołówków zapłaciła 31 zł.  

Ile kosztował ołówek, a ile długopis? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 44 
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. 45 
W ZOO bażanty i króliki mają razem 16 głów i 46 nogi. Ile jest bażantów, a ile królików? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 46 
Suma dwóch liczb jest równa ilorazowi 64 i 2. Jedna liczba jest o 2 większa od drugiej. Co to za liczby? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 47 
Za książkę i zeszyt mama zapłaciła 19 zł. Książka kosztowała o 13 zł drożej niż zeszyt. Ile kosztowała 

książka, a ile zeszytt? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 48 
Za 3 piłki do siatkówki i 2 piłki plażowe zapłacono 71 zł, a za 3 piłki do siatkówki i 5 piłek plażowych 

zapłacono 92 zł. Ile kosztuje piłka do siatki, a ile piłka plażowa? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 49 
Jacek ma 120 znaczków. Kuba ma o 30 znaczków więcej od Jacka. Ile mają razem znaczków? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 50 
Marta kupiła bilety autobusowe od numeru 81 do 96 włącznie. Ile biletów kupiła Marta? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 51 
Na pierwszej półce znajduje się 48 książek, na drugiej sześć razy mniej. Na trzech półkach jest razem 109 

książek. Ile książek jest na trzeciej półce? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 52 
Do wytapetowania dużego pokoju potrzeba 3 razy więcej rolek tapety niż do wytapetowania małego 

pokoju. Ile rolek tapety użyto do wytapetowania każdego z tych pokoi, jeśli razem użyto 28 rolek? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 53 
W dwóch koszach razem było 60 śliwek. Jeśli z pierwszego kosza przełożymy do drugiego kosza  

5 śliwek, to w drugim koszu będzie dwa razy więcej śliwek niż w pierwszym. Ile śliwek było 

w pierwszym i drugim koszu? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 54 
Za kwadrat, kółko i trójkąt Maja zdobyła 18 punktów. Za kwadrat i kółko Alex zdobył 15 punktów. Za 

trójkąt i kwadrat Asia zdobyła 8 punktów. Ile punktów przyznawano za zdobycie kwadratu, ile za kółko, 

a ile za trójkąt? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 55 
Za 10 bułek i 3 chleby zapłacono 14 zł. Za 5 bułek i 3 chleby zapłacono 11,50 zł. Ile kosztowała jedna 

bułka, a ile jeden chleb? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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