
W razie pytań i problemów  możesz kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem 

teresasp2@poczta.fm  

 

Zapisz w zeszycie do matematyki  kolejną lekcje i podany poniżej temat oraz datę 

Data: 12.03.2020 r.  

Temat: Rozwiązywanie zadań z treścią. 

 

W zeszycie do matematyki napisz rozwiązania zadań oraz odpowiedzi . Zapisując rozwiązanie za 

pomocą jednego wyrażenia używaj nawiasów. Czytaj ze zrozumieniem treść zadania! 

z.1.  Czasopismo kosztowało 8 zł, a książka była 5 razy droższa. Oblicz, o ile droższa była książka od 

czasopisma. Zapisz rozwiązanie za pomocą jednego wyrażenia i oblicz jego wartość.  

 

Np. ( 8 zł * 5) – 8zł = 

 z. 2. Marysia ma 4 lata, a jej siostra Basia jest 3 razy starsza. Oblicz, o ile lat Marysia jest młodsza od 

Basi. Zapisz rozwiązanie za pomocą jednego wyrażenia i oblicz jego wartość.  

z. 3. Mama Krzysia ma 30 lat i jest 6 razy od niego starsza. O ile lat mama Krzysia jest od niego 

starsza? Zapisz rozwiązanie za pomocą jednego wyrażenia i oblicz jego wartość.  

 

z. 4. Marek kupił grę za 40 zł, a Tomek grę 5 razy tańszą . O ile złotych tańszą grę kupił Tomek? 

Zapisz rozwiązanie za pomocą jednego wyrażenia i oblicz jego wartość. 

z.5 . Dominik ma pieniądze w trzech kieszeniach. W pierwszej kieszeni ma trzy monety po 5 zł , w 

drugiej dwa banknoty po 20 zł , a w trzeciej 5 monet po 1 zł . Ile pieniędzy ma Dominik ?  Zapisz 

rozwiązanie za pomocą jednego wyrażenia i oblicz jego wartość.  
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 12. Marek kupił grę za 40 zł, a Tomek grę 5 razy tańszą. O ile złotych tańszą grę kupił Tomek? 

Zapisz rozwiązanie za pomocą jednego wyrażenia i oblicz jego wartość.  

PP 13. Dominik ma pieniądze w trzech kieszeniach. W pierwszej kieszeni ma 3 monety po 5 zł, w 

drugiej 2 banknoty po 20 zł, a w trzeciej 5 monet po 1 zł. Ile pieniędzy ma Dominik? Zapisz 

rozwiązanie za pomocą jednego wyrażenia i oblicz jego wartość.  

PP 14. Magda ma w torebce 2 banknoty 10-złotowe, w portmonetce ma 5 monet po 2 zł, w kieszeni 

ma 3 monety po 5 zł. Ile pieniędzy ma Magda? Zapisz rozwiązanie za pomocą jednego wyra-

żenia i oblicz jego wartość.  

4 Cyfry rzymskie  

P 1. Zapisz  
Liczby naturalne 

 


