
1

zadaNIa treNINgowe z matematykI  

Akcja edukAcjA 

ZESTAW 6.

Zadanie 1.

Na targu jabłka i gruszki można kupić na sztuki. Jedno jabłko kosztuje 1 zł, a gruszka 2 zł. 
za 4 jabłka i 3 gruszki trzeba zapłacić

A. 12 zł                           B. 11 zł                           C. 10 zł                           D. 3 zł

Zadanie 2.

Paweł kupił 3 zeszyty po 2 zł i 4 zeszyty po 3 zł. Ile otrzymał reszty z 20 zł?

A. 15 zł                           B. 20 zł                           C. 18 zł                           D. 2 zł

Zadanie 3.

koncentrat płynu do płukania tkanin w butelce dwulitrowej kosztuje 24 zł. trzeba go 
rozcieńczyć sześcioma litrami wody. rozcieńczony płyn w butelce trzylitrowej kosztuje 
15 zł. kupienie którego płynu jest bardziej opłacalne?  
odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 4.

Pani zofia kupiła bluzkę i kostium. Bluzka kosztowała 42 zł, a kostium był 3 razy droższy. 
Ile reszty otrzymała pani zofia, jeżeli dała 2 banknoty 100-złotowe?
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Zadanie 5.

Łukasz ma 3 banknoty po 20 zł, 2 monety po 5 zł, 6 monet po 2 zł i 10 monet po 50 gr. 
Ile pieniędzy zostanie Łukaszowi, jeśli kupi spodnie za 49 zł i książkę za 7 zł?

Zadanie 6.

klasa piąta, licząca 30 uczniów, wybiera się na wycieczkę. każda osoba musi wpłacić 
46 zł na przejazd, 12 zł na noclegi i 16 zł na wyżywienie. Ile wynosi całkowity koszt tej 
wycieczki?

Zadanie 7.

Siedem zeszytów i sześć ołówków kosztuje 27,88 zł. Sześć takich zeszytów i sześć 
ołówków kosztuje 24,54 zł. Ile kosztuje zeszyt, a ile ołówek?
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Zadanie 8.

Ile w tym pensjonacie kosztuje wynajęcie na tydzień pokoju czteroosobowego  
z pełnym wyżywieniem dla czterech osób?
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