
1. Czarek, Darek, Jarek i Marek poszli na ryby. Czarek i Darek złowili łącznie 10 ryb, Jarek i 

Marek 11 ryb, a Czarek i Marek 7 ryb. Ile ryb złowili łącznie Darek i Marek? 

2. W dwóch pudełkach jest razem 48 zapałek. Jeśli z pierwszego pudełka wyjmiemy 13 

zapałek, a z drugiego 23, to oby pudełkach będzie tyle samo zapałek. Ile zapałek jest w 

pierwszym, a ile w drugim pudełku? 

3. Ania, Beata, Celina i Dorota wybrały się na grzyby. Ania zebrała trzy razy więcej grzybów 

od Beaty, Beata trzy razy więcej od Celiny, a Celina trzy razy więcej od Doroty. Wiadomo, że 

razem mają więcej niż 50, ale mniej niż 100 grzybów. Ile grzybów ma każda z dziewczynek? 

4. Piotruś wziął do szkoły tabliczkę czekolady (24 kostki). Na pierwszej przerwie zjadł kilka 

kostek, na drugiej tyle samo, a na trzeciej tyle co na pierwszej i na drugiej przerwie razem. 

Zostało mu tyle kostek ile zjadł do tej pory. Ile kostek zjadł Piotruś na pierwszej przerwie? 

5. Asia, Basia i Kasia mają razem 44 cukierki. Asia ma dwa razy więcej cukierków niz Basia i 

trzy razy więcej niz Kasia. Ile cukierków ma Asia? 

6. Piotr ma tyle samo braci co sióstr. Jego siostra Ania ma dwa razy więcej braci niż sióstr. Ile 

dzieci jest w tej rodzinie? 

7. Kaktus Małgosi rośnie 2 cm w ciągu 6 miesięcy. Obecnie ma wysokość 12 cm. Ten rodzaj 

kaktusów należy przesadzić do większej doniczki, gdy osiągną wysokość 20 cm. Za ile lat 

Małgosia będzie musiała przesadzić swojego kaktusa do nowej doniczki? 

8. Oblicz liczbę o szesnaście większą od  Wynik podaj w zapisie rzymskim. 

9. Pierwsze udokumentowane igrzyska olimpijskie odbyły się w Olimpii w Grecji w 

roku W roku  rozegrano ostatnie igrzyska ery 

starożytnej. Przez ile lat odbywały się starożytne igrzyska?  

10. Napisz swoje imię drukowanymi literami. Dopisz kilka znaków, aby otrzymać napis 

posiadający oś symetrii. 

11.  Narysuj trójkąt nie posiadający osi symetrii. 

12. Wiewiórka zgromadziła 63 orzechy na zimę. Schowała je w 7 dołkach. W pierwszym 

ukryła pewną liczbę orzechów, a w każdym następnym o jeden więcej. Ile orzechów znajduje 

się w ostatnim dołku? 

13. Eryk pewnego dnia odłożył 5 zł. W każdym kolejnym  tygodniu odkładał o 1 zł więcej niż 

w poprzednim. Po ilu tygodniach oszczędności Eryka wyniosą ponad 100zł? 

14.  Bluzka kosztowała 240 zł. Jej cenę obniżono o 
1

5
.  Po tej obniżce jej cenę ponownie 

obniżono o 
1

5
. Ile teraz kosztuje bluzka? 



15. Pewną pracę jeden robotnik wykona w ciągu 12 dni, drugi tę samą pracę wykona w ciągu 

9 dni, a trzeci w ciągu 18 dni. W jakim czasie wykonają robotnicy tę pracę, gdy będą 

pracować razem? 

16. W teatrze było 8 rzędów po 18 krzeseł na parterze i 160 na balkonie. Ile łącznie miejsc ma teatr? 

17. Ładunek był przewożony przez 2 samochody. Pierwszy samochód mógł zabrać jednorazowo 5 ton 

ładunku, natomiast drugi mógł zabrać jednorazowo 9 ton ładunku. Pierwszy samochód wykonał 247 

kursów, drugi 156 kursów. Który z tych samochodów przewiózł więcej ton ładunku? 

18. Czy można do sześciu pudełek włożyć 13 przedmiotów tak, aby w każdym z nich była inna liczba 

przedmiotów? 

19.Do woreczków należy włożyć 50 kulek tak, aby w każdym woreczku było siedem lub osiem kulek. 

W jaki sposób to zrobić? 

20. Litery A, B, C  D ustaw w takiej kolejności, żeby a nie stało obok B. B obok C, a C obok D.a 


