
KARTA PRACY NR 1 
DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB DZIESIĘTNYCH 

 

Przykład 1. 
Karolina kupiła warzywa za 16 zł 73 gr i ciastka za 9 zł 57 gr. Ile zapłaciła 
za te zakupy? Zapiszmy koszty zakupów w złotówkach: 
 

16 zł 73 gr = …………… zł   9 zł 57 gr = …………… zł 
 

Przykład 2. 
Państwo Wiśniewscy otrzymali rachunki za energię elektryczną 
na kwotę 97 zł 56 gr, za gaz – 733 zł 80 gr, a za telefon – 148 zł 24 gr. 
Ile zapłacili państwo Wiśniewscy za te rachunki razem? 
Zapiszmy w złotych: 
 

97 zł 56 gr = …………… zł  733 zł 80 gr = …………… zł 
 

148 zł 24 gr = …………… zł 
 

Zadanie 1. 
Bartek kupił słodycze za 18 zł 15 gr, ryż za 4 zł 20 gr, sok owocowy 
za 4 zł 85 gr. Ile pieniędzy wydał Bartek na zakupy? 
 

Zadanie 2. 
Ilona zachorowała na anginę. Czuła się bardzo źle i już wieczorem miała 
bardzo wysoką temperaturę, która wynosiła aż 37,4oC. W nocy gorączka 
wzrosła o 1,8oC. Jaką temperaturę wskazywał termometr, gdy się 
obudziła? 
 

Zadanie 3. 
Pierwszego dnia kolarze przejechali 135,45 km, drugiego o 12,76 km 
więcej niż trzeciego dnia, a trzeciego 115,55 km. Oblicz, jaką długość 
miała cała trasa wyścigu rowerowego. 
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