
Szkolna Liga zadaniowa  

dla klasy III-IV 

ZESTAW 4 - STYCZEŃ 2023 

Zadanie 1. Tereska zapytała Bożenkę, ile ma lat. Bożenka odpowiedziała: 
Gdybym do liczby moich lat dodała 5, a następnie podzieliłabym otrzymaną 
liczbę przez 3, to otrzymałabym 9. Ile lat ma Bożenka? 

Zadanie 2. Róża zapisała pewną liczbę i pomnożyła ją przez 2. Następnie w 
wyniku zamieniła cyfrę jedności z cyfrą setek i tak otrzymaną liczbę podzieliła 
przez 2. Otrzymała w ten sposób 102. Jaką liczbę zapisała Róża? 

Zadanie 3. Ania i Mirek mają razem 40 zł. Jeśli Ania dałaby Mirkowi 5 zł, to 
mieliby taką samą kwotę pieniędzy. Ile pieniędzy ma Ania, a ile Mirek? 

Zadanie 4. W trzech puszkach są cukierki. W pierwszej i drugiej puszce jest ich 
razem 21, w drugiej i trzeciej 24, a w pierwszej i trzeciej 19. Ile cukierków jest 
w każdej puszce? 

Zadanie 5. Garnek napełniony wodą po brzegi waży 4 kg 50 dag, a napełniony 
do połowy 2 kg 50 dag. Ile waży pusty garnek? 

Zadanie 6. Słoik zawierający 40 kulek waży 290 gramów. Ten sam słoik, gdy 
zawiera 20 kulek waży 260 gramów. Ile waży pusty słoik? 

Zadanie 7. O godzinie 6:00 sto dwadzieścia wron siedziało na trzech drzewach. 
O godzinie 7:00 piętnaście wron przeleciało z pierwszego drzewa na drugie, a 
godzinę później siedemnaście wron przeleciało z drugiego drzewa na trzecie. 
Wówczas okazało się , że na każdym drzewie jest taka sama liczba wron. Ile 
wron siedziało na każdym drzewie o godzinie 6:00 ? 

Zadanie 8. W pierwszej i drugiej torebce jest razem 18 losów, w drugiej i 
trzeciej 22 losy, a w trzeciej i pierwszej 30 losów. Ile jest losów w każdej 
torebce? 

Zadanie 9. Babcia rozdała trojgu wnucząt 30 cukierków. Dzieci szybko 
policzyły, że nie dostały po równo. Aby było sprawiedliwie Kasia dała 
Wojtkowi 2 cukierki, a Tomkowi jeden. Po ile cukierków dzieci otrzymały od 
babci na początku? 

Zadanie 10. Tomek ma 55 znaczków, a Jaś 5. Ile znaczków powinien oddać 
Tomek Jasiowi, żeby mieli po tyle samo? 

 


