ZADANIA –marzec

klasa IV
1. Marta i Sylwia postanowiły swoje oszczędności przeznaczyć na prezent dla mamy.
Dziewczynki razem maja 85,60 zł. Ile złotych ma każda z nich, jeśli Marta ma o 7,50 zł
mniej niż Sylwia?

2. Ania robiła zdjęcia Jasiowi i jego psu. Okazało się, że łącznie zrobiła 24 zdjęcia. Jaś jest na osiemnastu zdjęciach, a pies na czternastu. Jaką część wszystkich zdjęć stanowią te, na których jest Jaś razem z psem?

3. Każde koło ma promień równy 2dm. Obwód prostokąta wynosi:








klasa V
1. Z okazji Dnia Dziecka kasa V postanowiła jechać na dwudniową wycieczkę. W tym celu
wytypowani uczniowie porównali oferty dwóch biur podróży. W pierwszym biurze koszt
przejazdu w jedna stronę wynosi 9,46 zł, nocleg 8,25 zł, a jednodniowe wyżywienie 16, 48zł.
W drugim koszt przejazdu w obie strony wynosi 19,34 zł, nocleg 8,10 zł, a dzienne
wyżywienie 17,20 zł. Która wycieczka będzie tańsza i o ile tańsza?

2. Jadąc z Krakowa do Bielska – Białej przez Kalwarię, Andrychów, mocno zatłoczoną drogą, spala się 12 l benzyny. Jadąc zaś autostradą, spala się o 3/20 mniej benzyny, lecz trzeba za przejazd autostradą zapłacić 8 zł. Kierowca, chcąc być szybciej w Bielsku, postanowił jechać autostradą. Oblicz, o ile droższa lub tańsza jest ta podróż, jeżeli 1 litr benzyny kosztuje 3,10 zł.

3. Jaskółka fruwa z prędkością około 51,4 m/sek. Ile kilometrów przeleciałaby jaskółka w ciągu 1 godziny? 


klasa VI

1.Wysokość rombu o przekątnych 12cm i 16cm ma długość 9,6cm. Jaki jest obwód tego rombu?

2. Obszar w kształcie prostokąta o obwodzie 860 m podzielono na trzy działki, z których pole pierwszej jest większe od pola drugiej o 40 a, a od pola trzeciej o 10 a. Długość tego obszaru jest większa od szerokości o 30 m. Oblicz pole każdej działki.


3. Na imieninach pana Iksińskiego było 9 osób i 2 torty. Na urodziny pan Iksiński chciał zaprosić, aż 27 osób. Ile tortów powinien przygotować, jeżeli chciał, aby na jednego gościa przypadło tyle samo, co na imieninach?



