 ZADANIA – LUTY

 Klasa IV

ZADANIE 1.
Marysia miała w skarbonce 128 zł. Przez kolejne trzy dni wybierała po 1/4 kwoty, która była
w skarbonce. Ile pieniędzy pozostało w skarbonce czwartego dnia?
ZADANIE 2.
Suma pewnych pięciu kolejnych liczb naturalnych jest równa 1000. Ile jest równa suma
pięciu następnych (kolejnych) liczb naturalnych?
ZADANIE 3.
Na podwórku są sroki i koty. Razem jest ich 20 i mają 54 nogi. Ile jest kotów, a ile srok?

klasa V

ZADANIE 1.
Trapez o obwodzie równym 72 cm podzielono wysokościami na dwa trójkąty i prostokąt.
Suma obwodów tych trzech figur wynosi 140 cm. Oblicz wysokość tego trapezu.
ZADANIE 3.
Hura!!! Wyjeżdżamy na wakacje! Wstałem o 7:00. Po porannej toalecie, nie spiesząc się,
zjadłem śniadanie, co zajęło mi dwa razy więcej czasu, niż toaleta. Następnie wziąłem się za
pakowanie plecaka, co trwało dwukrotnie dłużej niż śniadanie – ale zdążyłem. Zaniosłem
więc plecak do samochodu i pojechaliśmy. Jazda trwała dwa razy dłużej niż moje pakowanie.
Równo w południe byliśmy na miejscu. O której godzinie wyjechaliśmy?
ZADANIE 4.
Pani Magda zamówiła z katalogu domu wysyłkowego garnitur za 255 zł i bluzkę za 65,50 zł.
Przy zakupie, którego wartość przekracza 100 zł, firma wysyłkowa proponuje swoim
klientom zniżkę wynoszącą 1/5 wartości zmówionych towarów. Ile zapłaciła pani Magda za
garnitur i bluzkę, jeżeli koszty przesyłki wynoszą 8 zł i pokrywa je nabywca.


klasa VI
ZADANIE 1.
Średni wzrost pięcioosobowej drużyny koszykarskiej wynosił 1,95 m. O ile zwiększyłby się
średni wzrost zawodników drużyny, gdyby zamiast Graczyka o wzroście 1,97 m na boisko
wszedł Drągalski, który ma 2,12 m wzrostu?
ZADANIE 2.
W urnie znajduje się 20 białych kul i pewna liczba kul czerwonych oraz zielonych.
Pięćdziesiąt procent wszystkich kul stanowią kule białe, a 25% kul, które nie są białe, to kule
zielone. Ile kul czerwonych i ile kul zielonych jest w urnie?
ZADANIE 3.
Uczeń kupił cztery książki. Wszystkie bez pierwszej kosztowały 42 zł, wszystkie bez drugiej
40 zł, wszystkie bez trzeciej 38 zł, a bez czwartej – 36 zł. Ile kosztowała każda z tych
książek?


