ZADANIA MAJ
KLASA IV
1. Ślimak wpadł w poniedziałek rano do studni o głębokości 5 metrw5 metrów. W ciągu dnia ślimak wspina się na wysokość 2 m, w ciągu nocy zaś ześlizguje się w dół o 1 m. W którym dniu tygodnia ślimak wydostanie się ze studni?
2. W wyścigu startuje 31 zawodników. Liczba zawodników, którzy dobiegli do mety przed Jasiem jest 4 razy mniejsza od liczby zawodników, którzy ukończyli wyścig po nim. Które miejsce w wyścigu  zajął Jaś?
3. Ile jest wszystkich liczb pięciocyfrowych naturalnych, w których suma cyfr równa się 3?

KLASA V

1. Pół bochenka chleba kosztuje o 6 pensów więcej niż Ćwiartka chleba. Ile pensów kosztuje cały bochenek?
2. W pudełku jest 15 kul w kolorach: białym, czerwonym i czarnym. Liczba kul białych jest 7 razy większa od liczby kul czerwonych. Ile czarnych kul znajduje się w pudełku.
 3. Pierwszy autobus odjeżdża z przystanku o godz. 5.30, a następne autobusy odjeżdżają z tego przystanku co 45 min. Janek przyszedł na przystanek o godz. 14.22. O ile minut przyszedł za późno na autobus, który ostatnio odjechał? Ile minut będzie czekał na najbliższy autobus?

KLASA VI

1 Pies goni zająca z prędkością 17 km/h, a zając ucieka z prędkością 14 km/h. W chwili rozpoczęcia pogoni odległość między psem a zającem wynosiła 150 m, a zająca do zarośli, w których mógłby się skryć był oddalony o 520 m. Czy pies dogoni zająca?

2. Dwie maszynistki przepisywały rękopis. Pierwsza maszynistka przepisała file_0.unknown
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 całego rękopisu, a druga file_1.unknown

thumbnail_1.wmf
14

5


 całego rękopisu. Ile stron liczy rękopis, jeżeli pierwsza maszynistka przepisała o 7 stron więcej?

3. Przez most przejechało 40 samochodów i rowerów. Pojazdy te miały łącznie 100 kół, przy czym samochody po 4, a rowery po 2 koła. Ile przejechało samochodów przez most, a ile rowerów?


Zagadka dla wszystkich. Dziesięć pomp w ciągu 10 minut wypompowuje 10 ton wody. W ciągu ilu minut 25 pomp wypompuje25 ton wody.?



