ZADANIA - STYCZEŃ
klasa IV
1. W zawodach sportowych brało udział 168 zawodników. I i II szkoła wystawiły łącznie 121 zawodników, a II i III szkoła 115 zawodników. Ilu zawodników wystawiła każda szkoła do zawodów?

2. Z okazji świąt Bożego Narodzenia rodzice uczniów klasy czwartej postanowili przygotować jednakowe paczki pod choinkę dla wszystkich uczniów. W tym celu zakupiono: 120 jabłek, 90 pomarańczy, 60 batonów i 150 cukierków czekoladowych. Ilu uczniów liczyła klasa?

3. Przyjmijmy, że rok ma 365 dni. 
Czy człowiek może przeżyć milion godzin?
A czy może przeżyć milion dni?

klasa V
1.Turysta przebył 320 km. 0,4 całej drogi przebył pociągiem, file_0.unknown
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 autobusem, a resztę rowerem. Ile km przebył rowerem?

2. Gąsienica wdrapuje się na drzewo, którego wysokość wynosi 1m i 10cm. W ciągu minuty wspina się 20 cm w górę, a w ciągu następnej minuty spełza 10cm w dół, i tak na przemian.
Po ilu minutach osiągnie wierzchołek drzewa?

 3 Zosia i Jadzia postanowiły swoje oszczędności przeznaczyć na prezent dla mamy. Dziewczynki razem mają 85,60 zł.  Ile złotych ma każda z nich, jeśli Zosia ma o 7,50 zł mniej niż Jadzia?
klasa VI
1. Karolina przez wiele tygodni oszczędzała ze swojego kieszonkowego pieniądze na zakup prezentów pod choinkę. Prezent dla mamy kosztował 8,32 zł, a dla taty był  o 0,54 zł tańszy. Na prezent dla młodszej siostry Karolina wydała 6,25 zł. 
a). Ile udało się jej zaoszczędzić, jeśli po zrobieniu tych zakupów zostało jej 3,13 zł reszty?
b). Ile musi jeszcze uzbierać, aby kupić za 7,70 zł prezent dla babci?

 2. W pracowni szkolnej były trzyosobowe stoliki. Gdyby uczniowie usiedli po dwoje przy tych stolikach, to zabrakłoby miejsc dla sześciu osób. Jeśli usiedliby przy stolikach po troje, to dwa stoliki byłyby wolne. Ilu było uczniów? Ile było stolików?

 3. Jak rozstawić?
Na torze wyścigowym w Warszawie startowało 5 koni. Każdy z nich miał imię i numer startowy. Wanda miała numer 3. Konie dobiegały do mety w kolejności od najmniejszego do największego numeru startowego:
	trzecie miejsce zajęła klacz,

Filistyn był o jedno miejsce lepszy od Wandy,
Regus był szybszy od Hannibala,
Filistyna i Hannibala dzieliły dwa konie,
Cezara i Regusa dzieliły również dwa konie.
a). Jak nazywały się konie?
b). Ile było klaczy?
c). Który wierzchowiec był klaczą?
d). Które miejsce zajął Filistyn?
e). Które miejsce zajął Hannibal?
f). Jakie były numery startowe poszczególnych koni?



