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ZESTAW ZADAŃ O PODWYŻSZONYM STOPNIU TRUDNOŚCI   

 
 

 

 

Zadanie 1. 

Suma dwóch liczb dwucyfrowych równa się 80. Ich różnica równa się 12. 

Znajdź te liczby. 

 

Zadanie 2. 

Nasza klasa liczy 28 uczniów. Liczba dziewcząt jest trzykrotnie większa                

od liczby chłopców. Ile dziewcząt jest w naszej klasie? 

 

Zadanie 3. 

Stół ma kształt prostokąta o obwodzie 480 cm. Szerokość stołu jest 8 razy 

krótsza od jego obwodu. Oblicz długość i szerokość tego stołu. 

 

Zadanie 4. 

Samochód osobowy „Fiat Seicento” spala 6 litrów benzyny na 100 km. 

Kierowca miał w zapasie 30 litrów benzyny. Dotychczas przebył trasę długości 

350 km. Na przejechanie jeszcze ilu kilometrów starczy mu benzyny? 

 

Zadanie 5. 

 

 
 

                

                ........................             .........................          ............................         ...................... 

 

To są piłki Jurka, Adama, Darka i Sebastiana. Piłka Jurka nie jest najmniejsza,          

a piłka Darka sąsiaduje tylko z jedną piłką. Sebastian i Darek mają piłki tej 

samej wielkości. Która piłka jest czyja? 

 

Zadanie 6. 

Plac w kształcie prostokąta o wymiarach 100 m i 50 m ogrodzono siatką. Siatkę 

umocowano na słupkach wbitych co 2 m. Ile wbito słupków? 

 

Zadanie 7. 

Krótszy bok prostokąta jest 3 razy mniejszy od dłuższego. Jego obwód równa 

się 64 cm. Jakie wymiary będzie miał ten prostokąt w skali 4:1? 

 

Zadanie 8. 
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Na wycieczkę do Warszawy pojechało 350 dzieci. Autokar ma 48 miejsc.                

Z każda grupą jechało 4 opiekunów. Ile autokarów zamówił organizator 

wycieczki? 

 

Zadanie 9. 

Kamila miała w skarbonce 2 banknoty po 20 zł, 4 po 10 zł, 5 monet 

pięciozłotowych, 12 dwuzłotowych i 7 złotówek. Ile pieniędzy było w 

skarbonce Kamili? 

 

Zadanie 10. 

Mateusz przebiegł dwa razy dookoła prostokątnego boiska. Wymiary tego 

boiska wynoszą 50m i 40m. Jaką trasę przebiegł Jacek? 

  

Zadanie 11. 

Julia ma 25 pocztówek, Magda 7 razy więcej od Julii, a Paweł ma                          

o 15 pocztówek mniej niż Magda. Ile pocztówek mają razem? 

 

Zadanie 12. 

W imprezie szkolnej wzięli udział: dziewczynki, chłopcy, nauczyciele i goście. 

Dziewczynek było o 10 więcej niż chłopców, nauczycieli 7 razy mniej niż 

dzieci, a gości 2 razy tyle co nauczycieli i było ich 40. Wszystkich razem było 

200 osób. Ile było tam dziewczynek, ilu chłopców i ilu nauczycieli? 

 

Zadanie 13. 

Szerokość prostokąta wynosi tyle, ile bok kwadratu o obwodzie 28 cm. Długość 

prostokąta jest 3 razy większa od szerokości. Oblicz obwód tego prostokąta. 

 

Zadanie 14. 

W dwóch naczyniach było razem 36 l oleju. Gdy z pierwszego naczynia 

przelano 8 l do drugiego, wtedy w obu naczyniach było po tyle samo litrów 

oleju. Ile litrów oleju było w każdym naczyniu przed przelaniem? 

 

Zadanie 15. 

W mleczarni wanna z twarogiem waży 560 kg. Gdy zabierze się z niej połowę 

twarogu, jej waga z resztą twarogu wynosi 320 kg. Ile waży sama wanna? 

 

Zadanie 16. 

Pewną liczbę podzielono przez 9. Otrzymano 13 i resztę 2. Jaka to była liczba? 

Zadanie 17. 

Liczby wpisano w koło według pewnych reguł. Uzupełnij puste pola. Zapisz 

odpowiednie obliczenia. 
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Zadanie 18. 

Marcin otrzymywał co tydzień 8 zł kieszonkowego. Z tej kwoty odkładał 

każdorazowo 4 zł do skarbonki. Po ilu tygodniach oszczędzania będzie mógł 

kupić piłkę, która kosztuje 41 zł? 

 

a) po 12 tygodniach                     a) ....................................... 

b) po 10 tygodniach                     b) ...................................... 

c) po 11 tygodniach                     c) ....................................... 

d) po 9 tygodniach                       d) ...................................... 

 

Podkreśl prawidłową odpowiedź. Sprawdź dokonując obliczeń. 

 

Zadanie 19. 

Przyfrunęły kawki i usiadły na ławki. Gdyby na każdej ławce usiadła jedna  

kawka, to by zabrakło jednej ławki. Gdyby zaś na każdej  ławce usiadły dwie 

kawki, to jedna ławka byłaby pusta. Ile było kawek, a ile ławek? 

 

Zadanie 20. 

Liczbę 61 podziel kolejno przez 9, 6, 5. W którym przypadku reszta z dzielenia 

jest największa? 

 

Zadanie 21. 

Jak długo musiałbyś obliczać w pamięci iloczyn wszystkich liczb jednocyfrowych 

– zapytała Magda swojego starszego brata Michała – do jutra? 

Nie, natychmiast – odpowiedział dumnie Michał. Po chwili podał Magdzie 

kartkę, na której napisał, ile równa się ten iloczyn. 

Ile wynosi ten iloczyn? 

 

Zadanie 22. 

Człowiek ma u nóg 10 palców. Ile jest palców u 10 nóg? 

Zadanie 23. 

Wpisz brakujące liczby:                        

 
                   

   

 

               12 

8                          

                      30    

5 

                         

      2        60 

 64 8 128 4 
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Pod każdą liczbą zapisz jej dwukrotność: 

 

4               8            16            32            64          128 

 

8            ........        .........      ..........     ...........     ........... 

 

 

Zadanie 24. 

W pudełku są 3 piłki czerwone i 4 piłki zielone. Pomaluj je. 

 

 

 

                        

Jaką najmniejszą liczbę piłek trzeba wyjmować z pudełka, by za każdym razem 

przynajmniej 2 z nich były tego samego koloru? 

 

Namaluj wszystkie możliwe zestawy  ....... piłek. W każdym zestawie połącz 

strzałką 2 piłki tego samego koloru. 

 

Zadanie 25. 

Karolina bawi się w sklep. Zastanawia się ile kosztował pisak. Wie, że                   

za książkę w cenie 52 zł i za 3 pisaki zapłaciła 70 zł. Napisz, jak Karolina ma 

obliczyć cenę jednego pisaka. Napisz, ile kosztował ten pisak? 

 

Zadanie 26. 

Państwo Malinowscy mają pokój o wymiarach 6 m i 4 m. Położyli dywan 

pozostawiając dookoła pas podłogi o szerokości 1 m. Oblicz ile taśmy muszą 

kupić do obszycia dywanu. 

 

Zadanie 27. 

Obwód prostokąta wynosi 42 cm. Jego szerokość jest równa połowie długości. 

Ile wynosi długość prostokąta? 
 

Zadanie 28. 

Oblicz: 

120-20:[(6+12):(21-12)]=                              45-(15+12
.
5):5= 

Zadanie 29. 

Liczby: 1, 2, 3, 4, 5, umieść w polach diagramu tak, aby suma liczb w pionie       

i w poziomie wynosiła 8. 
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Zadanie 30. 

W poniedziałek w południe wypłynął żaglowiec w  100 - godzinny rejs. W który 

dzień tygodnia i o której godzinie zakończy swój rejs? 

 

Zadanie 31. 

Przy ulicy Kociej stoją 2 domy. W każdym domu są 2 piwnice. W każdej 

piwnicy mieszkają 2 koty. W nocy każdy kot upolował 2 myszy. Oblicz, ile 

myszy upolowały tej nocy koty przy ulicy Kociej? 

 

Zadanie 32. 

Prostokąt o wymiarach 36 cm i 24 cm został narysowany w skali 1:3. Jaki 

obwód ma ten prostokąt w podanej skali? 

 

Zadanie 33. 

Obwód trójkąta w skali 3:1 wynosi 90 cm. Jaki będzie obwód tego trójkąta            

w skali 1:2? 

 

Zadanie 34. 

Krótszy bok prostokąta jest 3 razy mniejszy od dłuższego. Jego obwód równa 

się 48 cm. Jakie wymiary będzie miał ten prostokąt w skali 4:1? 

 

Zadanie 35. 

Bilet wstępu do zoo kosztuje 2 zł, a co dziesiąta osoba wchodzi bezpłatnie. 

Klasa Kingi liczy 31 osób. Ilu uczniów wejdzie bezpłatnie? Ile będą kosztowały 

bilety dla całej klasy? 

 

Zadanie 36. 

Babcia Irena kupiła w promocji 3 butelki szamponu za 12 zł i 4 pudełka proszku 

za 16 zł. Sąsiadka odkupiła od niej 1 butelkę szamponu i 2 pudełka proszku. 

Ile pieniędzy dostała babcia od sąsiadki?  

 

Zadanie  37.                                                                                                   OKO                                                                                                                                      

Jakie cyfry kryją się pod  literami  E, K, O, Z  w  podanym zapisie:      +   OKO 

 E =........., K=.............., O=..............., Z=..............                                         ZEZ                                                                                                    
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Zadanie 38. 

Między poszczególne liczby wpisz cztery różne znaki działań arytmetycznych 

tak, aby otrzymać 29. 

 

5     5     5     5     5  =  29 
 

 

Zadanie 39. 

Na drzwiach cukierni „JACEK PLACEK” wisi następujący napis: 
 

         GODZINY  OTWARCIA 

                                                 pn. – pt.      11.00 – 19.00 

                                                 sob.             10.00 – 17.00 

                                                 niedz.          11.00 – 15.00 

 

Ile godzin w tygodniu czynna jest ta cukiernia? 

 

Zadanie 40. 

W skład zespołu muzycznego wchodzą cztery dziewczynki: Sabina, Frania,      

Gosia i Patrycja. Grają one na: skrzypcach, flecie, gitarze i pianinie.                  

Żadna z dziewcząt nie gra na instrumencie, który zaczyna się na pierwszą literę 

jej imienia. Sabina mieszka razem z pianistką. Patrycja i grająca na flecie są 

najlepszymi przyjaciółkami. Gosia gra na skrzypcach, pożyczonych od Sabiny.  

 

Uzupełnij tabelkę. Zaznacz  X,  na jakim instrumencie gra każda z dziewczynek?  

 

 Sabina Frania Gosia Patrycja 

skrzypce     

flet     

gitara     

pianino     

 

 

Zadanie 41. 

Działka    prostokątna    ma   długość   200 m, a   szerokość  4 razy   mniejszą.                  

Druga  –  kwadratowa    ma   o   60 m    większy     obwód      niż     prostokątna.  

Oblicz, ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie obu działek? 

 

Zadanie 42. 

W konkursie KANGUR  MATEMATYCZNY Bartek zdobył 120 punktów, 

Karol dwa razy mniej punktów niż Bartek, a Natalia o 15 punktów więcej               

od Karola. Ile punktów zdobył Karol, a ile Natalia ? 
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Zadanie 43. 

Mirek, Jola, Basia, Tadek i Genek odpowiadali na lekcji i otrzymali różne 

oceny. (Wszystkie  oceny były pełne, tzn. bez plusów i minusów). Dziewczynki 

otrzymały takie same oceny. Mirek nie otrzymał szóstki , a Jola dostała lepszy 

stopień niż Tadek, ale gorszy od Mirka. 

Czy wiesz, jaką ocenę otrzymało każde dziecko ? 

 

celujący (6)              bardzo dobry (5)                   dobry (4)           dostateczny (3)        

 

..........................., .................................., ...............................,  .......................... ..., 

 

Zadanie 44. 

 

Wszystkie małe dalmatyńczyki mają taką samą 

ilość kropek. Dorosłe dalmatyńczyki 

mają dwa razy więcej   kropek  niż małe. 

101dalmatyńczyków ( 2 duże i 99 małych ) 

posiada razem 1030 kropek. 

 

 

 

 

 

 

Narysuj odpowiednią ilość kropek na małym dalmatyńczyku. 

 

Zadanie 45. 

Policz i podziel : 

 

  

 

Wiedząc, że za czarną kulę liczy się po 20 punktów, a za kulę białą po 10 

punktów, wyznacz dwoma  liniami prostymi  trzy części  w taki sposób, aby  

suma  punktów    w każdej z nich była taka sama. 

 

Zadanie 46. 

Szymon napisał pewną liczbę, potem dodał do niej liczbę 3 razy większą, 

otrzymaną sumę zmniejszył 5 razy i otrzymał liczbę 208. Jaka liczbę napisał 

Szymon? 



 8 

Zadanie 47. 

Błażej przyniósł z sadu 50 gruszek. Bardziej dorodne poukładał w 4 skrzynkach 

(jako zapas na zimę) po tyle samo sztuk w każdej, zostały mu jeszcze 2 gruszki. 

Po ile gruszek było w każdej skrzynce? 

 

Zadanie 48. 

Na pastwisku pasie się 90 białych i czarnych owiec. Ile jest owiec białych, a ile 

czarnych, jeśli białych jest 5 razy więcej niż czarnych ? 

 

Zadanie 49. 

Wpisz odpowiednie znaki działań matematycznych, w miarę potrzeby nawiasy 

tak , aby każda równość była prawdziwa. 

 

1  =   4       4       4       4 

 

3  =   4       4       4       4 

 

5  =   4       4       4       4 

 

8  =   4       4       4       4 

 

9  =   4       4       4       4 

 

Zadanie 50. 

Napisz dowolną liczbę trzycyfrową (cyfry nie mogą się powtarzać) :    ............... 

 

Przestaw w niej pierwszą i ostatnią cyfrę :                                               .............. 

 

Od liczby większej odejmij mniejszą :                                                     .............. 

 

Oblicz sumę cyfr otrzymanej różnicy :                                                     .............. 

 

Czy w wyniku otrzymałeś (łaś) 18 ? Jeśli nie, to zastanów się , dlaczego ? 

 

Zadanie 51. 

Na ogrodzenie prostokątnego ogrodu zużyto 68 m siatki. Szerokość ogrodu 

wynosi 7 m. Oblicz długość ogrodu. 

 

Zadanie 52. 

Ile potrzeba zeszytów  16- kartkowych, żeby wystarczyło po 1 kartce dla 

wszystkich uczniów klas trzecich na sprawdzian z matematyki? Klasa III a liczy 

26 uczniów, klasy III b i III e mają po 23 uczniów, a w klasach III c i III d jest            

po 20 uczniów. A ile potrzeba zeszytów 32- kartkowych? 
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Zadanie 53. 

Wymyśl liczbę, w której wszystkie cyfry są jednakowe, a ich suma wynosi 16. 

Ile jest takich liczb? 

 

Zadanie 54. 

Pani Małomówna  za rachunek telefoniczny zapłaciła 32 zł, czyli cztery razy 

mniej niż pani Gaduła. Ile zapłaciła za telefon pani Gaduła ? 

 

Zadanie 55. 

Fabryka wyprodukowała 1244 pary obuwia męskiego, damskiego o 150 par 

więcej, a dziecięcego 2 razy mniej niż męskiego i damskiego razem. Ile par 

obuwia wyprodukowano ogółem? 

 

Zadanie 56. 

Dookoła kwietnika w formie kwadratu należy umieścić czternaście kamieni tak, 

aby w każdym rzędzie była jednakowa ilość kamieni. Narysuj jak to rozmieścić. 

 

Zadanie 57. 

Znajdź największą liczbę dziesięciocyfrową składająca się z różnych cyfr. 

 

Zadanie 58. 

Mama Agaty pracuje w biurze. Dzisiaj będzie potrzebowała 569 spinaczy. Ile 

musi mieć pudełek ze spinaczami, jeśli w każdym jest 100 sztuk? 

 

Zadanie 59. 

Martyna miała w skarbonce 94 zł. Dała bratu 56 zł, a za pozostałe pieniądze 

kupiła  2 jednakowe piórniki. Ile kosztował piórnik? 

 

Zadanie 60. 

Piechur potrzebuje 12 minut, aby obejść dookoła kwadratowy plac. Ile minut 

zajmuje mu obejście w tym samym tempie dookoła kwadratowego placu                   

o powierzchni 4 razy większej. 

 

  

                       

 

 

 

 

 

Zadanie 61. 

Marta i Zuzia w ciągu minuty nawlekły 80 koralików. Marta nawlekła cztery 

razy więcej koralików niż Zuzia. Ile koralików nawlekła Marta, a ile Zuzia? 
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Zadanie 62. 

Kazik dostał 63 orzechy, po dwóch dniach zostało 9 razy mniej. Ile orzechów 

zjadł Kazik? 

 

Zadanie 63. 

Pięcioosobowa rodzina wybrała się na obiad do restauracji. Wszyscy wybrali              

w jednakowej cenie dania: zupę za 3 zł, a drugie danie za 8 zł i deser. Koszt 

obiadu wyniósł 75 zł. Ile kosztował deser dla jednej osoby ?   

 

Zadanie 64. 

Suma czterech liczb wynosi 1000. Pierwszy składnik tej sumy wynosi 248,          

dwa razy więcej niż drugi i o 147 mniej niż trzeci. Oblicz czwarty składnik tej 

sumy. 

 

Zadanie 65. 

Obwód prostokąta wynosi tyle, ile wynosi łączna długość obwodów trzech 

jednakowych kwadratów o boku 3 cm. Długość tego prostokąta wynosi tyle, ile 

wynosi bok kwadratu o obwodzie 48 cm. Oblicz szerokość tego prostokąta. 

 

Zadanie 66. 

Ewa kupiła 35 cukierków. Dla siebie zostawiła 8, a resztę oddała Oli i Julii           

w taki sposób, że Ola otrzymała 2 razy więcej cukierków niż Julia. Ile 

cukierków dostała Ola, a ile Julia? 

 

Zadanie 67. 

Joasia zapisała numery telefonów swoich koleżanek, ale nie zanotowała przy 

numerach ich imion. Pomóż jej rozwikłać tę zagadkę, jeżeli wiadomo, że: 

 numer Marty zawiera trzy takie same cyfry, 

 suma cyfr numeru Martyny wynosi 4, 

 numer Beaty zawiera kolejne cyfry, 

 numer Ani składa się wyłącznie z cyfr, przy pomocy których zapisujemy 

liczby parzyste. 

 

Połącz imiona dziewczynek z odpowiednimi numerami telefonów. 

 
MARTA   

                                                                  

MARTYNA  

      

BEATA  
 

ANIA    

 

KLAUDIA                                                    

 

  8 6 2   4 2 8 

  1 2 3   4 5 6 

  4 9 6   0 0 0  

 

  5 7 3   8 0 1 

  1 0 1   2 0 0  
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Zadanie 68. 

Poniższe liczby zostały zapisane zgodnie z pewną regułą. Odkryj ją i dopisz 

cztery następne liczby. 

 

a) 9, 18, 27, 36, 45, ......................................................... 

b) 3, 18, 33, 48, 63, ......................................................... 

c) 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, ................................................... 

 

Zadanie 69. 

Krzyś okrąża stadion przez 2 minuty, a Robert przez 3 minuty. Po ilu minutach 

od startu obaj równocześnie przebiegną linię mety? 

 

Zadanie 70. 

Monika ma 12 lat, tata jest cztery razy starszy. Ile lat będzie miała Monika                              

w pięćdziesiąte urodziny taty? 

 

Zadanie 71. 

Suma trzech liczb jest równa 82. Pierwszy składnik jest o 5 większy                        

od drugiego, trzeci natomiast 5 razy większy od drugiego składnika. Jakie to 

liczby? 

 

Zadanie 72. 

W misce jest 8 śliwek. Jabłek i gruszek jest trzy razy więcej niż śliwek. Jabłek 

jest o 10 mniej niż gruszek. Ile jest jabłek, a ile gruszek? Ile owoców jest                   

w misce? 

 

Zadanie 73. 

Co to za liczba, która składa się z trzech setek i dwóch dziesiątek? 

a) Podaj liczbę o 400 większą od tej liczby. 

b) Podaj liczbę 2 razy mniejszą od tej liczby. 

c) Podaj liczbę mniejszą od niej o 120. 

d) Podaj liczbę 3 razy większą od tej liczby. 

 

Zadanie 74. 

Jaką odległość pokona w ciągu czterech godzin samochód jadący z prędkością 

65 km/h ? 

 

Zadanie 75. 

Cztery czekolady podzielono po równo na troje dzieci. Jaką część otrzyma 

każde dziecko? 
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Zadanie 76. 

Liczby w kółkach zostały zapisane według pewnej reguły. Odkryj ją i wpisz 

odpowiednie liczby w wolne miejsca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 77. 

Liczby wpisano w koła według pewnych reguł. Uzupełnij puste pola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV                  XVI 

CII                 XIX 

 
 

 

 
 

XVI                 XL 

XI                 XXV 
20 36 

        5 

3 

                         20 

 

2                       30 

                            

      6                    

                  20 

 

8 

 

7                       32 

 

      5           24   

      4 

 

5 

  

8                       45 

 

        3          36 

                   56 

 

9                        35 

 

                          63 

 

      7             42 
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Zadanie 78. 

Babcia  upiekła  rogaliki. Policzyła  je  i  zastanowiła  się, po  ile  rogalików dać 

każdemu  wnukowi: „Jeżeli  dam  każdemu  po 5, to  zabraknie  mi 3 rogalików. 

Jeżeli dam każdemu po 4, to zostaną mi 3. Ile wnuków miała babcia?       

 

Zadanie 79. 

Napisz treść zadania do działania: 

 

20 + (20 + 3) + 20 : 2 = 

 

Zadanie 80. 

W trzech klasach trzecich jest 85 uczniów. W kl. III a i III b  jest 59 uczniów,         

a w klasie III b i III c - 56 uczniów. Ilu uczniów  jest w każdej klasie trzeciej? 

 

Zadanie 81. 

W sali gimnastycznej ustawiono 80 krzeseł zielonych i żółtych. Krzesła żółte 

stały w ośmiu rzędach po 8 sztuk w każdym rzędzie. Krzesła zielone ustawiono 

na scenie. Ile jest zielonych krzeseł? 

 

Rozwiąż to równanie, które jest rozwiązaniem zadania. 

 

8 * x + 8 = 80         80 + x = 8 * 8           x + 8 * 8 = 80 

 

Zadanie 82. 

Narysuj kwadrat, który składa się z 144 kratek. 

 

Zadanie 83. 

Wynik zapisz używając znaków rzymskich. 

 

IX – II = ..... 

XIV – VIII = ..... 

XXVI – XIV = ..... 

XXX – XI = ..... 

XXXI – VII = ..... 

L – XL – IX = ..... 

 

Zadanie 84. 

Jaką część prostokąta zamalowano? 
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Zadanie 85. 

Podaj godziny stosując zapis liczbowy: 

 za jedenaście szósta                  ............... 

 kwadrans po dziewiątej            ............... 

 szesnasta trzydzieści dziewięć  ............... 

 trzy po wpół do dwunastej        ............... 

 za kwadrans trzecia                   ............... 

 za pięć wpół do siódmej            ............... 

Zadanie 86. 

Napisz liczbę 126 w systemie rzymskim.  ................... 

Zadanie 87. 

Ewa waży 24 kg, a jej mama 72 kg. 

Do podanej sytuacji napisz 5 pytań. Wykonaj obliczenia i sformułuj odpowiedzi. 

Zadanie 88. 

Ślimak wpadł w piątek rano do studni o głębokości 5m . W ciągu dnia ślimak 

wspina się na wysokość 3 m. W nocy zaś ześlizguje się o 2 m w dół. W którym 

dniu  tygodnia ślimak wydostanie się ze studni? 

Zadanie 89. 

Jaką liczbę należy dodać do 65, aby otrzymać iloczyn liczb 3 i 31. 

Zadanie 90. 

Ile wynosi reszta z dzielenia liczby 3487 przez 5? 

Zadanie 91. 

Co to za liczba trzycyfrowa, której cyfra setek jest liczbą nieparzystą i ma trzy 

podzielniki, cyfra dziesiątek jest liczbą parzystą, ma 4 podzielniki i jest o 1 

mniejsza od poprzedniej, a cyfra jedności jest również liczbą parzystą, ale ma 

tylko 2 podzielniki. 
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Zadanie 92. 

Narysuj taką figurę, której obwód oblicza się tak samo jak obwód kwadratu, ale 

która nie jest kwadratem. 

Zadanie 93. 

Cztery 45 – minutowe lekcje, jaka to część doby? 

Zadanie 94. 

Liczbę 6 nazywamy doskonałą, bo suma jej podzielników mniejszych od niej 

równa się 6 ( 1+2+3=6 ). Znajdź następną liczbę doskonałą. 

Zadanie 95. 

Na  sprawdzianie z  matematyki  Krzyś miał  znaleźć liczbę 6 razy mniejszą niż 

120. Krzyś  znalazł  liczbę  o 6 mniejszą od 120. O  ile różni  się  wynik Krzysia   

od prawidłowego wyniku? 

Zadanie 96. 

Na ile sposobów można rozmienić banknot 100 zł jednym rodzajem banknotów? 

Zadanie 97. 

Kiedy na zakręcie Adam wyjrzał przez okno pociągu, spostrzegł, że przed nim 

jest 9 wagonów, a za nim 7. Z ilu wagonów składał się pociąg, którym jechał 

Adam? 

Zadanie 98. 

Ala zapytała ciocię:  Ile lat masz ciociu ?                                                                                                                                                                                                                        

- Dwa razy tyle co kuzynka Hania.                                                                                             

- A ile lat ma kuzynka Hania?                                                                                                                  

- Trzy razy mniej od cioci Marysi.                                                                                                

- Ile lat ma ciocia Marysia?                                                                                        

- Ciocia Marysia ma o 20 lat więcej od Jasia?                                                                           

- A w jakim wieku jest Jaś?                                                                                      

- Jaś ma 5 razy tyle lat co Ola.                                                                                       

- A Ola ile ma lat?                                                                                                          

- Dosyć tej zabawy – powiedziała ciocia – Ola za rok będzie miała 6 lat.               

- Ciociu zaraz ci powiem, ile masz lat.                                                                                  

Ile lat ma ciocia?       
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 Zadanie 99.                                                                                                                     

Bliźniacy Piotr i Paweł zbierają znaczki i mają ich razem 150. Ile znaczków ma 

każdy z chłopców, jeżeli Paweł ma ich dwa razy więcej niż Piotr? 

Zadanie 100.                                                                                                                          

Rowerzysta pokonał trasę wycieczki w trzech etapach. Każdy następny etap był 

o 6 km dłuższy od poprzedniego. Drugi etap miał długość 20 km. Oblicz 

długość całej trasy.                                                                                       

Zadanie 101.                                                                                                                              

Staś  powiada: „Mam tylu braci, ile sióstr”. Jego siostra mówi: „Mam trzy razy 

tylu braci, ile sióstr”. Ile było dziewczynek, a ilu chłopców w tej rodzinie?   

Zadanie 102 .                                                                                                                                          

Na  lekcji   WF  dziewczynki  dzieliły   się  na   grupy. Gdy   tworzyły   grupy  

trzyosobowe,    zostawała     jedna    dziewczynka.  Gdy      tworzyły     grupy 

czteroosobowe,  to   też    zostawała   jedna   dziewczynka.  Ile   dziewczynek  

ćwiczyło na  tej  lekcji, jeżeli  wiadomo, że  było  ich  mniej  niż 20?        

Zadanie 103.                                                                                                                            

Czy potrafisz wyjaśnić następującą sytuację:                                                                               

Dwóch  ojców  i  dwóch   synów   podzielili  się  3  jabłkami  i  każdy   otrzymał                 

po 1 całym jabłku. 

                                                                                                                      

 

 


