ZADANIA - PAŹDZIERNIK
klasa IV
1.Za ekierkę, cyrkiel i ołówek zapłacono 11 zł. Za ekierkę i ołówek zapłacono 7 zł, a za ołówek i cyrkiel 9 zł. Ile kosztuje ołówek?
2.Na fermie zebrano 2721 jaj. Następnie pakowano je do 8 kartonów. W każdym kartonie było 9 warstw po 36 jaj w warstwie. Ile jaj zostało?
3.Chłopcy ustawili się w szeregu. Artur obliczył, że koledzy przed nim stojący mają 14 nóg, a za nim 18. Ilu było chłopców?

klasa V
1. Paweł kupił po 2 kg jabłek : malinowych i antonówek . Zapłacił razem 5 zł i 40 gr. Jaka była cena każdego gatunku jabłek , jeżeli wiadomo , że jabłka malinowe są droższe od atomówek o 30 gr 
2.Uczniowie za bilety do kina zapłacili 291 zł. Kupili 18 biletów ulgowych dla siebie i 3 bilety normalne dla nauczycieli. Jeden bilet ulgowy kosztował 12 zł. Ile kosztował bilet normalny do kina?
3.Działka ma kształt prostokąta, którego szerokość wynosi 24 m, a długość jest 2 razy większa. Na kwiaty i warzywa przeznaczono ¾ powierzchni działki, a pozostałą część na pasiekę. Ile metrów kwadratowych działki przeznaczono na pasiekę? 









klasa VI
1 Dwaj rybacy złowili 120 kg ryb. Karpie stanowiły file_0.unknown

thumbnail_0.wmf
2

1


 , okonie file_1.unknown

thumbnail_1.wmf
8

1


, a szczupaki file_2.unknown

thumbnail_2.wmf
10

1


 wagi wszystkich złowionych ryb. Resztę stanowiły leszcze. Ile kilogramów leszczy złowili rybacy?
2.Podczas mroźnej zimy uczniowie planowali urządzić lodowisko na boisku szkolnym. Ma ono kształt prostokąta o wymiarach 24 m i 35 m. Na każdy metr kwadratowy boiska uczniowie planowali wylać 40 litrw40 litrów wody. Woda miała być dowożona cysterną o pojemności 5000 litrw5000 litrów. Ile litrów wody uczniowie planowali wylać na całe boisko?
Ile najmniej razy musiałaby przyjechać cysterna, aby przywieźć całą potrzebną wodę?
3.Przy zakupie roweru na raty pierwsza wpłata wyniosła 176 zł. Pozostała do zapłaty kwota została rozłożona na 12 rat po 52 zł. Za ten sam rower kupiony za gotówkę trzeba zapłacić tylko 0,9 ceny roweru kupionego na raty. Ile złotych kosztował rower kupiony za gotówkę?
Klasa VII

1.Wymiary placu w zaokrągleniu do 1 m wynoszą 10m X 20m. Sprawdź czy możliwe jest, by ten plac miał powierzchnię mniejszą niż 185 m2. Czy może mieć powierzchnię większą niż 215 m2?

2.W nowym opakowaniu było 3,6 kg proszku do prania. W jednej miarce mieści się 148 g proszku. Zakładając, że na jedno pranie zużywa się jedną miarkę, a pranie wykonuje się co 3 dni, oszacuj, czy proszku wystarczy na dwa miesiące (październik, listopad)

3. Firma MIXMAX kupiła 20 kg rodzynków, 12 kg migdałów oraz 14 kg orzechów. Kilogram rodzynków kosztował 6,70 zł, migdałów – 40 zł a orzechów – 23,50. Bakalie wymieszano i zapakowano w woreczki po 200 g. Jaka powinna być cena jednego woreczka bakalii, aby na każdym firma MIXMX zarobiła złotówkę ( nie licząc kosztów pakowania ani woreczków)

