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                     dla klasy III-IV 

                              ZESTAW 2- LISTOPAD 2022 

Zadanie 1. Wzdłuż ulicy ustawiono 8 latarni w jednakowych 
dziewięciometrowych odstępach. Pierwsza z nich stanęła na jej początku, a 
ostatnia na jej końcu. Jak długa jest ta ulica? 

Zadanie 2. Uczniowie klasy trzeciej ustawili się parami. Asia i Kasia 
zauważyły, że licząc od początku są szóstą parą, a licząc od końca dziewiątą. Ilu 
uczniów liczy ta klasa? 

Zadanie 3. Przy okrągłym stole ustawione są ponumerowane krzesła. Borys 
siedzi na krześle z numerem 5, a naprzeciwko siedzi Hania na krześle o numerze 
13. Ile jest krzeseł przy tym stole? 

Zadanie 4. Igor i Adaś, którzy trenują kolarstwo wyjechali na wycieczkę 
rowerową z Jastrzębiej Góry do Helu i z powrotem. Przez półtorej godziny 
jechali z prędkością 22 km/h . Przez kolejną godzinę jechali przez las z 
prędkością 16 km/h. Po tym dystansie zrobili godzinną przerwę na odpoczynek. 
Kiedy nabrali sił , przejechali dwie godziny z prędkością 20 km/h. Ostatnie pół 
godziny jechali z prędkością 18 km/h. Ile kilometrów pokonali chłopcy w czasie 
wycieczki rowerowej? 

Zadanie 5. Zosia przygotowała na swoje urodziny 48 balonów. Połowa z nich to 
balony czerwone. Połowa pozostałych to balony żółte. Połowa pozostałych to 
zielone, a reszta to niebieskie. O ile więcej przygotowała balonów czerwonych 
niż niebieskich? 

Zadanie 6. W grupie Romka jest więcej niż 10, a mniej niż 20 osób. Kiedy 
ustawią się parami, to jedna osoba zostanie bez pary. Jeśli ustawią się trójkami 
to też jedna osoba zostanie. Również wtedy, kiedy ustawią się czwórkami, to 
jedna osoba pozostanie sama. Ile osób jest w grupie Romka? 

Zadanie 7. Wiewiórka Basia ma 15 orzechów. Wiewiórka Zosia ma mniej niż 
wiewiórka Basia. Z kolei wiewiórka Tosia ma więcej niż 25 orzechów i 
dokładnie tyle co Basia i Zosia razem. Ile orzechów może mieć wiewiórka 
Zosia? 

Zadanie 8. W brązowym worku są trzy czerwone worki. W każdym czerwonym 
worku są trzy zielone woreczki. W każdym zielonym woreczku jest osiem 
żółtych kulek. Każdy worek jest zawiązany czarnym sznurkiem. Ile sznurków 
trzeba rozwiązać, aby wydobyć 60 żółtych kulek? 



Zadanie 9. Janek, Ela i Marzenka mieszkają w wieżowcu. Janek na V piętrze, 
Ela na X, a Marzenka na VIII. Cała trójka umówiła się u Marzenki na herbatkę. 
Niestety tego dnia popsuła się winda. Pomiędzy kolejnymi piętrami jest 18 
schodków. O ile schodków więcej od Eli musi pokonać Janek idąc do 
Marzenki? 

Zadanie 10. Pewien kotek wlazł na kolorowy płotek zbudowany z 44 
szczebelków. Co drugi szczebelek tego płotka był czerwony, co trzeci miał 
namalowane gwiazdki, a co piąty miał doklejoną ozdobną kulkę. Ile 
szczebelków w tym płotku było w kolorze czerwonym z pomalowanymi 
gwiazdkami i doklejoną ozdobną kulką, jeśli pierwszy nie był czerwony? 

 

 

 

 


