
ZADANIA  NA  LUTY  2019 

Zad. 1               

Dwa jabłka i jedna pomarańcza razem ważą 74 dag. Jedna pomarańcza i jedna marchewka ważą 

335 g. Dwa jabłka, dwie pomarańcze oraz dwie marchewki ważą 1,18 kg. Ile waży jedna 

marchewka, ile jedna pomarańcza i ile jedno jabłko? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 2 

Trzy małe sześcianiki i jeden mały walec ważą tyle samo co dwa sześcianiki z dwoma walcami  

i dodatkowo z 20 gramami. Ponadto pięć sześcianików oraz trzy walce ważą 500 g. Ile waży jeden 

sześcianik i ile waży jeden walec? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 3 
Trzy jabłka oraz dwie pomarańcze ważą 255 g. Dwa jabłka oraz trzy pomarańcze ważą 285 g. Ile 

waży jedno jabłko, a ile jedna pomarańcza? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 4 
Cztery poduszki i jeden koc kosztują tyle samo co dwie poduszki, dwa koce oraz dodatkowo 8 zł. 

Ponadto pięć poduszek oraz dwa koce kosztują 272 zł. Ile kosztuje jeden koc, a ile jedna poduszka? 

………………………………………………………………………………………………….…… 

Zad. 5 
Pięć lalek i dwa misie kosztują 249 zł. Dwie lalki i pięć misi kosztuje 213 zł. Ile kosztuje jeden miś, 

a ile jedna lalka? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Zad. 6 
 Piętnaście koni w ciągu 50 dni zjada 20 kwintali owsa. Ile kwintali owsa zje 35 koni  w ciągu 24 

dni?  

 ……………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 7 
W prawej i lewej kieszeni mam łącznie 35 monet. Jeżeli przełożę z prawej kieszeni do lewej tyle 

monet ile jest w lewej, to w prawej pozostaną o trzy monety więcej niż w lewej. Ile monet miałem 

na początku w każdej kieszeni?  

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 8 

Znajdź dwa ułamki, z których każdy jest większy od 
5

3
  i mniejszy od 

4

3  

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 9 

Znajdź dwa ułamki, z których każdy jest większy od 
3

2
  i mniejszy od 

6

5
 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 10 

Gdyby czerwony smok miał o 6 głów więcej niż smok zielony, to oba smoki miałyby razem 34 

głowy. W rzeczywistości smok czerwony ma o 6 głów mniej niż zielony. Ile głów ma czerwony 

smok? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 11 

W magazynie zgromadzono 280 ton cukru. Pięć siódmych tego zapasu sprzedano. Ile ton cukru 

pozostało w magazynie? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 12 

Sześć litrów dżemu należy rozlać do słoików o pojemności 
4

1
 litra. Ile takich słoików trzeba 

przygotować? 

………………………………………………………………………………………………………… 



Zad. 13 

Z klasy V liczącej 32 uczniów pięcioro uczęszcza na kółko plastyczne, czworo na kółko 

matematyczne, troje do szkoły muzycznej, siedmioro chodzi na SKS, a na zajęcia zdw – sześcioro. 

Jaka część uczniów nie korzysta z dodatkowych zajęć. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 14 

Pierwszego dnia kierowca przejechał 
4

1
 całej trasy, drugiego 

3

1
, trzeciego 

5

1
, a ostatniego dnia 

resztę, czyli 260 km. Ile kilometrów przejechał kierowca w ciągu czterech dni? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 15 

Uczniowie trzech klas szóstych w ramach akcji „Dla Psiaka” zbierali suchą karmę. Klasa VIa 

zebrała 
7

4
 całej ilości suchej karmy, klasa VIb 

5

1
 tej ilości, a VIc resztę, czyli 16 kg. Ile 

kilogramów suchej karmy zebrały razem klasy VIa i VIb ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 16 

Oblicz obwód trójkąta, jeżeli pierwszy bok ma długość 11
2

1
cm , drugi jest o 5 cm dłuższy od 

pierwszego, a trzeci jest równy 
5

3
 sumy długości pierwszego i drugiego boku. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 17 

W sklepie z owocami pierwszego dnia było 160 kg jabłek. W dniu tym sprzedano 
8

5
 ilości 

wszystkich jabłek. Drugiego dnia  sprzedano 
12

11
 reszty jabłek. Trzeciego dnia rano właściciel 

sklepu dowiózł 70 kg nowych jabłek, po czym sprzedano 
5

4
 tego co było w sklepie. Ile jabłek 

zostało do sprzedania czwartego dnia? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 18 

Do sklepu przywieziono 20 kg masła w kostkach po 
4

1
 kg. Ile kostek masła przywieziono do 

sklepu? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 19 

Olek 
5

2
 drogi do szkoły przebywa pieszo, a pozostałe 3 km – tramwajem. Jak daleko od szkoły 

mieszka Olek? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zad.20 

Do sklepu przywieziono 240 metrów. Pierwszego dnia sprzedano 
5

3
całego zapasu, drugiego dnia 

4

3
 reszty. Ile metrów materiału pozostało w sklepie? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


