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KLASA IV

ZADANIE 1 
W drodze na piknik uczniowie maszerują trójkami. Kuba, Jarek i Michał zauważyli, że maszerują jako 
siódma trójka , licząc od czoła kolumny, zaś jako piąta, licząc od końca. Ilu uczniów wybrało się na 
piknik? 

A. 36  B. 25 C. 33 D. 30 

ZADANIE 2 
Po pysznym posiłku chomik mlasnął 4 razy, kot 6 razy tyle co chomik, pies – 3 razy mniej co kot, a królik 
połowę tego co kot. Ile razy mlasnął królik? 

A. 3 B. 8 C. 12 D. 24 

ZADANIE 3 
Janek oraz jego trzy siostry mają w sumie 32 lata. Ile lat będą mieli razem za 6 lat?

 A. 50 B. 38 C. 56 D. 44 

ZADANIE 4 
Jaja „Kinder” pakuje się w kartoniki po 6, 10 lub 30 sztuk. Ile najmniejszych kartoników potrzeba, żeby 
zapakować 62 jaja? Ile potrzeba na to średnich kartoników? Dobierz tak kartoniki różnych wielkości, żeby
zapakować w nie 62 jaja i żeby każde miejsce w kartoniku było pełne. 

ZADANIE 5 
a) O ile należy zwiększyć liczbę 17, żeby otrzymać liczbę 5 razy od niej większą? 
b) O ile należy zmniejszyć liczbę 48, żeby otrzymać liczbę 6 razy od niej mniejszą? 

ZADANIE 6 
Śliwka waży tyle, co 5 wiśni. Gruszka waży tyle, co śliwka i 2 wiśnie, a 2 jabłka tyle, co gruszka i 3 
śliwki. Ile wiśni waży jedno jabłko? Wykonaj rysunek pomocniczy. 

ZADANIE 7 
Czerwony Kapturek mieszka w odległości 6 km od domu babci. Jeżeli Czerwony Kapturek w jedną stronę
idzie pieszo, a wraca rowerem, potrzebuje półtorej godziny, a jadąc w obie strony rowerem tylko 36 
minut. Ile czasu potrzebuje na pokonanie tej drogi pieszo w obie strony? Jeśli Czerwony Kapturek 
wyruszył pieszo z domu o12 : 40, u babci spędził 2 godziny, to o której godzinie był z powrotem w domu?

ZADANIE 8 
Dane są liczby ustawione w pewnej kolejności:   37,  44,  43,  50,  49,  56,   x 
Co wstawisz w miejsce „x”, aby zasada zgodnie z którą ułożone są liczby, nadal miała sens? 

Odpowiedzi:
1. C, 2.C, 3.C,       4.1 karton na 30 sztuk, 2 kartony po 10 sztuk, 2 kartony po 6 sztuk,
5. a) o 68 b) o 40,      6. 11 wiśni,     7. o 17.04,     8. 62


