Zadania z treścią
Zadanie 1
W lutym 1999 roku w Gdańsku urodziły się czworaczki. Patryk ważył 2,13 kg, Adriana 2,16 kg,
Michał 2,53 kg, a Klaudia 1,76 kg. Ile razem ważyły niemowlęta.
Zadanie 2
Ela miała 35 zł. Kupiła w sklepie papierniczym piórnik za 14,45 zł, a w znajdującej się obok lodziarni
zjadła lody waniliowe. Zostało jej 18 zł i 15 gr. Ile kosztowały lody?
Zadanie 3
Trzej panowie złowili po sumie. Sum pana Mariana był o 3,56 kg lżejszy od suma pana Romana,
a sum pana Romana był o 6,75 kg cięższy od suma pana Jana. Sumowi pana Jana do pełnych 50 kg
brakowało 0,75 kg. Ile w sumie ważyły te sumy?
* sum – gatunek ryb
Zadanie 4
Antek, Bartek, Czesiek i Darek postanowili podzielić się linką o długości 35 m. Linka Bartka jest
o 4,05 m dłuższa od linki Antka i o 2,09 m krótsza od linki Cześka. Antek dostał kawałek linki
o długości 7,35 m. Jaką długość ma linka Darka?
Zadanie 5
Pierwszego kwietnia w magazynie wyrobów cukierniczych było 16,3 t czekoladek. Przeczytaj zapisy
magazyniera. Oblicz, ile czekoladek było w magazynie siódmego kwietnia wieczorem.
data

czekoladki

2 IV

przyjąłem 1,34 t

3 IV

wydałem 2,4 t

4 IV

wydałem 4,123 t

5 IV

przyjąłem 3 t

6 IV

przyjąłem 1,32 t

7 IV

wydałem 4,116 t

Zadanie 6
Monika chce kupić dwie bluzki w cenie 49,95 zł za sztukę, sweter za 145,50 zł i kurtkę za 249,90 zł.
Czy kwota 500 zł wystarczy jej na te zakupy?
Zadanie 7
Rekord Europy w skoku wzwyż mężczyzn wynosi 2,42 m. Rekord Polski w tej dyscyplinie jest
gorszy o 0,04 m. Rekord Europy w skoku wzwyż kobiet wynosi 2,09 m i jest o 0,14 m lepszy od
rekordu Polski.
Oblicz:
a) Ile metrów wynoszą rekordy Polski w skoku wzwyż kobiet i mężczyzn?
b) O ile metrów różni się rekord Europy w skoku wzwyż mężczyzn od rekordu Europy w skoku
wzwyż kobiet?

