
KARTA PRACY – DODAWANIE I ODEJMOWANIE PAMIĘCIOWE 
 

1. Marcin ma 12 złotych, a Marta 9 złotych. Ile pieniędzy mają dzieci razem? 

2. Grupa przyjaciół zbierała grzyby. Dziewczynki zebrały 28 borowików, a chłopcy 19 

maślaków. Ile grzybów zebrała ta grupa? 

3. Na przystanku autobusowym stało 17 osób. Po pewnym czasie doszło jeszcze 11 osób. 

Ile osób stało na przystanku? 

4. Przed południem na międzynarodowym lotnisku w Warszawie wylądowało 27 

samolotów, a po południu jeszcze 19. Ile samolotów wylądowało na lotnisku? 

5. Do hipermarketu przywieziono w poniedziałek 180 kilogramów towaru, a następnego 

dnia dowieziono 280 kilogramów towaru. Ile kilogramów towaru przywieziono 

w ciągu dwóch dni? 

6. Tomek, przygotowując się do klasówki z matematyki, rozwiązywał zadania. 

Pierwszego dnia rozwiązał 18 zadań, drugiego o 9 więcej, a trzeciego o 4 więcej niż 

drugiego. Ile zadań rozwiązał Tomek w ciągu trzech dni? 

7. Gdy się uśmiechasz, używasz do tego 17 mięśni, ale do wyrażenia smutku potrzeba ci 

ich aż 43. O ile więcej mięśni potrzebujesz do wyrażenia smutku niż uśmiechu? 

8. Książka ma 257 stron. Basia przeczytała już 189 stron. Ile stron jeszcze musi 

przeczytać? 

9. Magda zrobiła zakupy za 31 zł 45 gr. Dała kasjerce 50 zł. Ile reszty otrzymała? 

A. 29 zł 60 gr   B. 18 zł 45 gr   C. 18 zł 55 gr   D. 9 zł 

10. Basia i Krysia ważą razem 63 kg 60 dag. Sama Basia waży 28 kg 20 dag. Ile waży 

Krysia? 

11. Asia przed snem zwykle czyta. W piątek przeczytała książkę od strony 78 do strony 

132. Ile stron książki przeczytała? 

A. 53      B. 54      C. 55      D. 56 

12. Kasia zaoszczędziła na wakacje 94 zł, a Karol o 18 zł więcej. Ile Karol zaoszczędził na 

wakacje? 

A. 18 zł     B. 94 zł     C. 76 zł     D. 112 zł 

13. Jeżeli odjemna i różnica równe są 145, to odjemnik jest równy: 

A. 145     B. 0      C. 1      D. 290 

14. Liczbę, od której odejmujemy nazywamy: 

A. składnikiem   B. różnicą    C. odjemnikiem   D. odjemną 


