
imię i nazwisko ............................................ klasa .................

1. Bluzka w sklepie kosztowała 85,99 zł. Jej cenę obniżono o 12,49 zł. Ile kosztuje bluzka obecnie?

2. Cena paliwa wzrosła o 27 groszy. Ile kosztuje paliwo obecnie jeżeli jego cena przed podwyżką wynosiła

4 zł i 16 gr?

3. Na specjalnym torze wyścigowym kolarz jechał z prędkością 45 kilometrów na godzinę. Chwilę później

jechał tam samochód który miał dwa i pół razy większą prędkość. Z jaką prędkością jechał samochód?

4. W pierwszym dniu wycieczki harcerze przeszli 21 kilometrów i 330 metrów a w drugim trzy razy mniej

niż w pierwszym. Trzeciego dnia rozbili stały obóz. Ile kilometrów przeszli harcerze w drugim dniu a ile

w trzecim? Ile przeszli w sumie? Wynik wyraź w kilometrach.

5. Mama, Tata i Ola zbierają grzyby. Ola uzbierała ich 23, mama dwa razy więcej niż Ola a tato o 8 grzybów

więcej od Oli. Ile każdy z nich miał grzybów?

6. Jurek, Wacek i Michał kolekcjonują dziwne kamienie. Michał ma ich 37, Wacek trzy razy więcej niż Michał,

a Jurek o 12 mniej od Wacka. Ile kamieni miał każdy z chłopców? Wypisz imiona chłopców w kolejności

posiadania kamieni od najmniejszej do największej.

7. Za 3 kg bananów trzeba zapłacić 6 zł i 30 groszy. Ile zapłacę za 3 kg winogron skoro wiadomo, że 1 kg

winogron jest dwa razy droższy od 1 kg bananów?

8. Babcia ma 72 lata a jej wnuczek jest od niej osiem razy młodszy. Ile lat ma wnuczek? O ile lat wnuczek

jest młodszy od Babci? Ile razy wnuczek był młodszy od Babci dwa lata temu? O ile lat wnuczek był

młodszy od Babci dwa lata temu?

9. Wzrost Jurka to 164 cm. Jakiej długości jest jego cień skoro wiadomo, że jest on 2
3

4
razy dłuższy niż jego

wzrost. Wynik podaj w metrach.


