KLASA V
zadania na kwiecień – maj
1. Za dwie gazety zapłacono 3,30 zł. Jedna z gazet była o 30 gr droższa
od drugiej. Jakie były ceny tych gazet?

2. Dwóch sąsiadów wybrało się na zakupy. Jeden z nich kupił 2 kg
pomarańczy i 1 kg cytryn i zapłacił 7 zł, a drugi 2 kg cytryn i 1 kg
pomarańczy i zapłacił 8 zł. Ile kosztował 1 kg pomarańczy, a ile 1 kg
cytryn?

3. Grześ wziął do szkoły tabliczkę czekolady (24 kostki). Na pierwszej
przerwie zjadł kilka kostek, na drugiej tyle samo, na trzeciej tyle, co
na pierwszej i drugiej razem. Zostało mu tyle kostek, ile zjadł do tej
pory. Ile kostek zjadł Grześ na pierszej przerwie?

4. W miseczce były dwa gatunki cukierków. Kukułek było dwa razy
więcej niż krówek. Gdy dzieci zjadły 10 krówek i 30 kukułek, to
zostało po tyle samo cukierków każdego gatunku. Ile było n początku
krówek, a ile kukułek?

5. Asia, Basia i Kasia mają razem 44 cukierki. Asia ma dwa razy
więcej cukierków niż Basia i trz razy więcej niż Kasia. Ile cukierków
ma Asia?

6. Na podwórku są psy i kury. Razem jest ich 20 i mają 54 nogi. Ile jest
psów, a ile jest kur?

7. Dwie grupy uczniów wyruszyły na pieszą wycieczkę. Pierwsza
grupa, licząca 15 osób, pokonała trasę długości 7 km. Druga grupa
liczyła 5 osób i przeszła 20 km. Zakładając, że wszyscy stawiali kroki
równej długości, rozstrzygnij, która grupa postawiła więcej kroków.

8. Daria ma tyle samo sióstr co braci, a jej brat Jacek ma dwa razy
więcej sióstr niż braci. Ile dzieci jest w tej rodzinie?

9. Ojciec Patryka miał 40 lat, kiedy Patryk miał 12 lat, a dwa lata
temu był od Patryka dwa razy starszy. Ile lat ma teraz Patryk

10. Mateusz i Dawid mają razem 18 lat, Dawid i Piotr – 23 lata,
a Mateusz i Piotr – 19 lat. Ile lat ma każdy z chłopców?

POWODZENIA
Zadania oddajemy do 20.05.17

