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KLASA 4          PAŹDZIERNIK 

 

1. Na szklony turniej szachowy zgłosiło się 16 dzieci. Turniej przeprowadzono, w taki sposób, że 

gracze grają parami, a przegrany gracz odpada z turnieju. Zwycięzcy przechodzą do następnej rundy 

i grają na tej samej zasadzie. Ile meczy szachowych zostanie rozegranych, aby wyłonić zwycięzcę?  

 

2. Trzech braci waży razem 150 kg. Jaś jest o 10 kg lżejszy od Stasia, a Kuba o 10 kg cięższy od Stasia. 

Ile waży każdy z chłopców? 

 

3. W cukierni, w ciągu trzech dni sprzedano 77 rogalików. Trzeciego dnia sprzedano najwięcej, bo aż 

32 rogaliki. Ile sprzedano dnia pierwszego jeśli wiadomo, że dnia drugiego sprzedało się dwa razy 

więcej rogalików niż dnia pierwszego?   

 

4. Monika zapytała Adama o ilość książek w jego domowej biblioteczce. Adam odpowiedział 

zagadką: Książki przygodowe stanowią ćwierć moich wszystkich książek. Gdybym do ilości moich 

książek przygodowych dodał 7, a następnie podzieliłbym otrzymaną liczbę przez 3, to 

otrzymałbym 9. Ile książek ma Adam?  

 

5. Miłosz kupił bukiet dla swojej mamy składający się z tuzina róż. Jedna róża kosztuje 4zł 50gr, 

natomiast upięcie bukietu wraz z dodatkami 18zł. Ile reszty otrzymał Miłosz jeśli w kwiaciarni 

zapłacił banknotem stuzłotowym? 

 

6. W bloku, w którym mieszka Ewa jest 9 mieszkań. Mieszkania są 2 – pokojowe lub 3 – pokojowe. 

Łącznie w całym budynku są 24 pokoje. Ile jest mieszkań 2 – pokojowych, a ile 3 – pokojowych?  

 

7. Pewna suma składa się z trzech składników. Jeden składnik zwiększono o 100, drugi zmniejszono o 

35. Co należy zrobić z trzecim składnikiem, aby suma była większa o 10?  

 

8. Szymon potrafi biec dwa razy szybciej niż iść oraz dwa razy szybciej jechać na rowerze niż biec. Ile 

razy szybciej Szymon potrafi jechać na rowerze niż iść?  

 

9. Jaś i Małgosia kupili wspólnie prezent dla rodziców z okazji rocznicy ślubu. Jaś dał 57 zł a Małgosia 

33 zł. Ile Małgosia powinna oddać Jasiowi, aby składka na prezent była taka sama?  

 

10. Ania wypożyczyła 4 książki w środę 12 lipca. Książki w bibliotece wypożyczane są na okres 6 

tygodni. Po upływie tego terminu, za nieoddanie książki naliczona jest kara 30 gr za dobę od każdej 

książki. Którego dnia Ania oddała książki, jeśli w dniu oddania zapłaciła 6 zł kary?  

 

 


