„Zostań mistrzem matematyki” –
- zadania na styczeń 2021 r.
Klasa 4
Zad 1.
Dawid jest 5 razy młodszy od mamy. Suma lat Dawida i mamy wynosi 48 lat. Ile lat ma
Dawid?
Zad 2
Państwo Nowakowie kupili telewizor za 1370 zł i magnetowid za 850 zł. Kilka dni później w
sklepie ogłoszono promocję: nowa cena telewizora wynosiła 1280 zł, a cenę magnetowidu
obniżono o 89 zł. Ile mogli zaoszczędzić państwo Nowakowie, gdyby zrobili zakupy kilka dni
później?
Zad 3
Pan Jacek postanowił sprzedać połowę swego zbioru znaczków: 185 znaczków polskich i
217 znaczków zagranicznych. Ile znaczków liczył zbiór pana Jacka?

Klasa 5
Zad 1
Pan Jacek postanowił sprzedać połowę swego zbioru znaczków: 185 znaczków polskich i 217
znaczków zagranicznych. Ile znaczków liczył zbiór pana Jacka?
Zad 2
W hurtowni owoców były trzy gatunki jabłek: I po 15 zł za skrzynkę, II po 14 zł za skrzynkę i
III po 11 zł za skrzynkę. Właściciel sklepu kupił 8 skrzynek jabłek I gatunku i 4 skrzynki II
gatunku. Ile zapłacił? Ile skrzynek mógłby kupić, gdyby za całą sumę kupił najtańsze jabłka?
Zad 3
Pan Kowalski jechał do Krakowa przez 3 godziny ze średnią prędkością 68 km/h. Droga
powrotna do domu trwała 4 godziny. Jak daleko od Krakowa mieszka pan Kowalski? Z jaką
średnią prędkością jechał w drodze powrotnej do domu?

Klasa 6
Zad 1
W klasie VI d uczy się 26 uczniów. Dziewcząt jest o 4 więcej niż chłopców. Ilu chłopców i
ile dziewcząt jest Za 6 długopisów po 1,50 zł każdy i 4 zeszyty Ala zapłaciła 18,80 zł. Ile
kosztował zeszyt?
Zad 2
Pan Kowalski jechał do Krakowa przez 3 godziny ze średnią prędkością 68 km/h. Droga
powrotna do domu trwała 4 godziny. Jak daleko od Krakowa mieszka pan Kowalski? Z jaką
średnią prędkością jechał w drodze powrotnej do domu?
Zad 3
W trzech koszykach jest razem 72 jabłek. W pierwszym jest 26 jabłek, a w dwóch
pozostałych po tyle samo. Ile jabłek jest w każdym koszyku?

