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Zadanie 1.
Suma dwudziestu kolejnych liczb naturalnych wynosi 530. Jakie to liczby?

Zadanie 2.
Ogrodnik zebrał 110 kg jabłek, które ułożył w trzech jednakowych skrzyniach. Jedna 
skrzynia ważyła brutto 34¾ kg, a druga 36,3 kg. Wszystkie puste skrzynki ważyły 6,75 
kg. Jaka była waga jabłek w trzeciej skrzyni?

Zadanie 3.
Uczeń kupił cztery książki. Wszystkie bez pierwszej kosztowały 42 zł, wszystkie bez 
drugiej 40 zł, wszystkie bez trzeciej 38 zł, a bez czwartej 36 zł. Oblicz, ile kosztowała 
każda z tych książek?

Zadanie 4.
W rozlewni wody napełniono 1500 butelek o pojemności ¼ litra,1260 butelek o 
pojemności 1/3 litra oraz 980 butelek o pojemności ½ litra. Ile potrzeba co najmniej 
butelek o pojemności ¾ litra, aby zmieścić tą samą ilość wody?

Zadanie 5.
Uczeń przez tydzień miał przeczytać całą książkę. Przez 6 dni, codziennie czytał po 0,
(12) całej książki, a ostatniego dnia przeczytał 36 stron. Ile stron liczyła ta książka? 

Zadanie 6.
Butelka i filiżanka ważą tyle, ile dzbanek. Butelka waży tyle, ile filiżanka ze spodkiem.
Dwa dzbanki ważą tyle, ile pięć filiżanek. Ile waży każde naczynie osobno wiedząc, że 
spodek waży 10 dag?

Zadanie 7.
Rycerz obliczył, że jeśli będzie jechał konno z prędkością 10 km/h, to przybędzie do 
zamku godzinę po południu i spóźni się na obiad. Natomiast gdy będzie podróżował z 
prędkością 15 km/h, przybędzie za wcześnie, bo o godzinę przed południem. Z jaką 
prędkością powinien jechać rycerz, aby punktualnie o 1200 być w zamku na rozpoczęcie
obiadu?

Zadanie 8. 
W dwóch beczkach było razem 200 kg miodu. Gdy z pierwszej beczki odlano 124 kg 
miodu, to zostało w niej jeszcze o 20 kg miodu więcej niż w drugiej. Ile miodu było 
początkowo w każdej beczce?

Zadanie 9.
Sprzedawczyni sprzedała pierwszemu klientowi połowę jajek, które miała w koszyku i 
jeszcze jedno. Drugiemu sprzedała połowę tego, co zostało i jeszcze jedno jajko. Trzeci
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kupił połowę z tego co zostało i jeszcze jedno jajko. Dla czwartego klienta zostało 
tylko jedno jajko. Ile jajek było w koszyku?
 
Zadanie 10.
Ola policzyła, że średnia arytmetyczna z dziesięciu przedmiotów wynosi 3,5. Gdyby do
średniej doliczyć ocenę z religii, to średnia wynosiła by 36/11. Oblicz, jaką ocenę 
otrzymała Ola z religii?
 
Zadanie 11.
Średni wzrost pięciu podstawowych koszykarzy z zespołu „OMD” wynosi 195 cm. 
Gdyby do zespołu koszykarzy dodać wzrost ich trenera, to ich średni wzrost zmalał by 
o 3 cm. Jaki wzrost ma trener tej drużyny?

Zadanie 12.
Średni wiek tancerek w zespole wynosi 11 lat. Najstarsza tancerka ma 17 lat. Ile 
dziewcząt liczy zespół, jeżeli średni wiek bez najstarszej tancerki jest równy 10 lat?
Zadanie 13.
Miasta A i B są od siebie oddalone o 100 km. Z miasta A wyrusza rowerzysta jadący ze

średnią prędkością   m/min w kierunku B. O tej samej godzinie z miasta B do 

miasta A wyruszył samochód jadący ze średnią prędkością 60 km/h. Po jakim czasie od
momentu rozpoczęcia jazdy i w jakiej odległości od poszczególnych miast się 
spotkają?

Zadanie 14.
W pewnej szkole podstawowej liczba dziewcząt stanowi  35% liczby wszystkich 
uczniów tej szkoły. Chłopców jest o 144 więcej niż dziewcząt. Oblicz ilu uczniów jest 
w tej szkole?

Zadanie 15.
Do kółka matematycznego zapisało się 25 chłopców i 8 dziewcząt. Ile dziewcząt 
powinno się jeszcze zapisać, aby dziewczęta stanowiły przynajmniej 40% całej grupy?

Zadanie 16.
Kurs komputerowy rozpoczęło 200 osób, w tym 70% mężczyzn. Po pierwszym dniu 
zajęć odpadło 60% mężczyzn i 4 kobiety. Jaki procent wszystkich uczestników kursu 
stanowili mężczyźni w drugim dniu kursu?

Zadanie 17.
Zosia ma zamiar kupić laptop, uzbierała już na niego 1540 zł, a od rodziców dostanie 
24% kwoty potrzebnej na ten laptop. Po obliczeniach stwierdziła, że zabraknie jej 
jeszcze 41% potrzebnej kwoty. Ile kosztuje laptop?

Zadanie 18.
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Ogrodnik miał działkę w kształcie trójkąta prostokątnego, której obwód wynosił 40 m. 
Prostopadle do najdłuższego boku i z przeciwległego wierzchołka działki poprowadził 
ścieżkę. Oblicz długość ścieżki wiedząc, że dwa największe wymiary działki wynoszą 
odpowiednio 17 m i 15 m. 

Zadanie 19.
Pole trapezu wynosi 54 cm2. Jedna z podstaw jest połową drugiej podstawy, a 
wysokość jest równa krótszej podstawie. Oblicz długości podstaw tego trapezu.

Zadanie 20.
Szerokość prostokątnego parku stanowi 25% jego długości. Idąc z prędkością 5 km/h 
można obejść park dookoła w ciągu 0,25 godziny. Oblicz powierzchnię parku? 
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