
KARTA PRACY – DZIELENIE PISEMNE 
 

1. W mleczarni zapakowano 432 litrowe kartony mleka do dużych pudeł. 
W jednym pudle mieściły się 24 kartony. Ile pudeł zapakowano? 

 

2. Ładunek złożony z 39 identycznych skrzyń waży 2028 kg. Ile waży 
jedna skrzynia? 
 

3. Samochód kupowany na raty kosztuje 36 000 złotych. Kwota ta jest 
wpłacana w 48 równych ratach. Jaka jest wysokość jednej raty? 

 

4. Zestaw komputerowy kupowany na raty kosztuje 2399 złotych. Przy 
kupnie wpłaca się 647 złotych. Reszta ceny jest rozkładana na 12 
równych miesięcznych rat. Jaka jest wysokość jednej raty? 

 

5. W ciągu dnia robotnicy budują 45 metrów drogi. 
a) Ile metrów drogi zbudują w ciągu 28 dni, jeśli cały czas będą 

pracować w tym samym tempie? 
b) Jak długo muszą pracować, aby zbudować 4725 metrów drogi? 

 

6. **Trzydziestodwuosobowa grupa wybiera się na dwudniową 
wycieczkę do Krakowa i Zakopanego. Każdy uczestnik wycieczki płaci 
38 zł za nocleg i 35 zł za wyżywienie. Za bilety wstępu do muzeów 
trzeba zapłacić łącznie 480 zł, a za wynajęcie autokaru 608 zł. Ile 
powinien zapłacić każdy uczestnik wycieczki? 

 

7. **Dwa automaty miały wyprodukować 20 000 opakowań kefiru. 
Pracowały razem przez 3 dni po 8 godzin dziennie, wytwarzając 
w ciągu godziny 450 opakowań. Po trzech dniach jeden z automatów 
się popsuł. Jak długo musi jeszcze pracować drugi automat, jeśli 
w ciągu godziny produkuje on 230 opakowań? 
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