
Zadania klasa IV

Zadanie 1. Tata chce uszczelnić sześć okien o wymiarach 1 m 20 cm  na 2 m i jedno okno o wymiarach 0,5m na 7 dm . Ile metrów uszczelki musi kupić tata?

Zadanie 2. Jeden zegar bije co 30 minut, a drugi – co 45 minut. Oba zegary biły jednocześnie o godzinie 9.00 . O której godzinie oba zegary znowu będą biły razem?

Zadanie 3. Pięcioro rodzeństwa za sprzedane jagody otrzymało 143 zł . Ile    muszą jeszcze zarobić, by po podziale pieniędzy każde z nich miało taką samą kwotę w pełnych złotówkach?


Zadania klasa V

Zadanie 1. Ile metrów bieżących siatki należy kupić na ogrodzenie prostokątnego boiska, którego szerokość stanowi file_0.unknown
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 jego długości 
liczącej 135 metrw135 metrów? W ogrodzeniu przewidziano 5-metrową bramę wjazdową 
i dwie furtki po 12dm każda.

Zadanie 2. Pan Adam wyłożył kwadratowymi płytkami o boku 1,5dm podłogę korytarza o wymiarach 4m 50cm na 1,8m i podłogę łazienki o wymiarach 
3,45m na 2file_1.unknown
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m. Ile płytek zużył pan Adam?
Zadanie 3. W sobotę Kamil miał 3 godz. 40 min. czasu wolnego.1/4 tego czasu przeznaczył na oglądanie
telewizji, 1/5 na jazdę na rowerze, 3/10na zabawę z młodszą siostrą, a resztę na gry komputerowe.
a) Jaka część wolnego czasu przeznaczył na gry komputerowe?
b) Ile to minut?

Zadania klasa VI

Zadanie 1. Łukasz, Darek, Arek i Jarek zagrabili cały ogródek o wymiarach 30m x 20m. Arek zagrabił  file_2.unknown
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 całego ogródka,, Łukasz file_3.unknown
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, a Jarek i Darek po 50 m2 . Czy cały ogródek został zagrabiony?

Zadanie 2. Do prostokątnego basenu o wymiarach 50m i 20m wlano 2000m3 wody. Drugi, mały basen miał powierzchnię kwadratu o boku 15 m i też wlano do niego 2000m3 wody. W którym z nich jest teraz głębiej?

Zadanie 3. Przeciętnie 18 jaj kurzych waży jeden kilogram. Właściciel kurnika dziennie zbiera ich 120 kop. Ile kwintali jaj kurzych może sprzedać w ciągu tygodnia, jeśli straty w transporcie nie przekraczają 3%?




