
  

Klasa V 

OBLICZENIA PIENIĘŻNE 

Tomek, Kasia i ich tata postanowili pójść do cyrku. Mili na bilety 100zł. Jeden bilet dla 

dziecka kosztował 25zł, a dla osoby dorosłej 30zł. Po drodze tata chciał kupić jeszcze 

popcorn. Jeden kosztował 5zł. Czy wystarczy im na popcorn dla każdego? Ile razem 

zapłacili? 

Natalia Pyzik kl. Vb 

 

 

Szkoła Podstawowa w Stróży zatrudniła firmę MYJUSZEK, aby umyła okna tylko w salach 

lekcyjnych. Firma ta za 1 godzinę pracy bierze 12zł. 1    umycia szyby zajmuje 

pracownikom 30 min. W szkole jest 40 okien, każde ma wymiary 1m 1,5m. Ile będzie trzeba 

musiała zapłacić szkoła firmie MYJUSZEK? 

Amelia Wielgus kl. Va 

 

Dwie osoby kupowały słodycze w sklepie, pani Ania miała banknot 50zł i kupiła 2 ptasie 

mleczka po 15zł oraz delicje za 6,50zł, a pani Iwona kupiła 4 paczki hitów po 3zł i 3 paczki 

biszkoptów. Ile złotych zapłaciła każda z tych osób za zakupy i ile otrzymały reszty? 

Zuzanna Marchewka kl. Vb 

 

 

Mama miała 200zł w aptece kupiła krople do nosa za 14,99zł, tran za 34,99zł oraz syrop na 

kaszel za 26,99zł i 2 opakowania tabletek przeciwbólowych po 4,90zł. Ile zostało mamie 

reszty? 

Martyna Surma kl. Va 

 

 

UŁAMKI ZWYKŁE 

Firma pana Janusza buduje nowy budynek. Ma w nim pracować 350 osób. Pracownicy 

biurowi będą stanowili 
 

 
 wszystkich zatrudnionych, stażyści - 

 

 
, kierownicy - 

 

  
. Reszta 

zatrudnionych osób to dyrektorzy. Ile pokoi dla pracowników musi wybudować firma, jeżeli 

wiemy, że stażyści i pracownicy biurowi będą zajmowali pokoje pięcioosobowe, a pozostali 

pokoje jednoosobowe.  

(Kinga Kasperek kl.Vb) 

 

 



Na urodzinach Michała tort pokrojono na 30 kawałków. Kasia zjadła 5% tortu, a Ania o 
 

 
 

kawałka więcej od Kasi. Wojtek zjadł dwa razy więcej niż Ania, a Michał 
 

 
 tego co  Wojtek. 

Ile kawałków tortu zostało? 

 (Magdalena Kuropatwa kl. Vb) 

 

 

ZADANIA RÓŻNE 

Uczniowie stanowią 220 osób, a nauczycieli jest 33. Ilu uczniów przypada na każdego 

nauczyciela? 

Kinga Pudło kl. Vb 

 

 

Ania Bartek i Kasia mieli urodziny tego samego dnia. Ania dostała prezenty i miała ich 7, 

Bartek 12, a Kasia 2razy więcej niż Ania i Bartek razem. Ile prezentów miała Kasia? Ile 

prezentów mieli wszyscy razem?  

Sandra Piekarz kl. Vb 

 

 

Całkowita wysokość Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wynosi 237 m. Wysokość do dachu 

budynku to 188 m.  

a) Jaką wysokość ma dach budynku? 

b) Jaką wysokość ma jedno piętro, skoro PKiN liczy 42 piętra? 

c) Wiedząc, że winda pokonuje jedno piętro w czasie 6s, oblicz ile minut zajmie wyjazd na taras 

widokowy budynku położony na 30 piętrze?  

 (Katarzyna Brytan kl. Va) 

 


