
KARTA PRACY – LUBIĘ MATMĘ 
 

1. W trzech pudełkach jest 28 kg owoców. W drugim pudełku jest o 5 kg 
owoców mniej niż w pierwszym, a w trzecim o 4 kg mniej niż w drugim. Ile 
kg owoców jest w każdym pudełku? 

2. Monika kupiła w księgarni 3 książki po 28 zł, 3 książki po 25 zł i 3 książki 
w cenie po 22 zł. Podała sprzedawczyni 3 banknoty stuzłotowe. Ile 
otrzymała reszty? 

3. Do składu opału sprowadzono 150 ton węgla. Do przewiezienia tego węgla 
użyto czterech samochodów o dopuszczalnej ładowności 3 tony. 
Samochody zrobiły już 9 kursów z wykorzystaniem maksymalnej 
ładowności. Ile ton węgla pozostało jeszcze do zwiezienia? 

4. Ania zbierała w lesie grzyby. Do kosza wkładała tylko borowiki, rydze 
i kozaki. Kozaków zebrała o 20 więcej niż borowików, a rydzów 2 razy 
więcej niż borowików. Ile zebrała grzybów, jeżeli w koszu miała 26 
borowików? 

5. Wartość trzech magnetowidów i pięciu telewizorów jest równa 11 400 zł, 
a wartość pięciu takich samych magnetowidów i pięciu telewizorów to 
15 000 zł. 
a) Jaka jest cena jednego telewizora? 
b) Jaka jest wartość dwunastu magnetowidów? 

6. Eliza z rodzicami podróżowała po krajach Europy. W ciągu pierwszych 12 
dni pokonali trasę 4344 km, w ciągu następnych 12 dni 888 km mniej. 
a) Ile kilometrów średnio dziennie przejechali w drugiej części wycieczki? 
b) Ile litrów paliwa zużyli w czasie tej wycieczki, jeśli ich samochód 

zużywał średnio 6 litrów paliwa na 100 km? 
7. Najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcza, ma 108 m głębokości, a najgłębsze 

jezioro na świecie – Bajkał – ma 1740 m głębokości. Ile razy jezioro Bajkał 
jest głębsze od jeziora Hańcza? 

8. Numer telefonu Marty jest liczbą siedmiocyfrową, w której pierwszą cyfrą 
jest 5, grupa tysięcy wynosi 675, a grupa jedności jest liczbą trzycyfrową 
mniejszą od 200, która przy dzieleniu przez 24 daje resztę 5, a przy 
dzieleniu przez 28 resztę 13. Jaki jest numer telefonu Marty? 

9. Podzielono liczbę 325 przez pewną liczbę dwucyfrową parzystą. W wyniku 
otrzymano 13 i resztę 13. Przez jaką liczbę dzielono? 
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