
KARTA PRACY NR 1 
DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB WYMIERNYCH 

 

1. W tabelce podano stan kont bankowych czterech osób. Liczba ze znakiem 
„−” oznacza dług. 

 

 Ewa Kuba Krzysztof Kasia 

Stan konta [zł] 40 −50 −50 −100 
 

a) Jaki jest stan kont Kuby, Krzysztofa i Kasi łącznie? 
b) Jaki jest stan kont Ewy i Kasi łącznie? 
c) O ile wyższy stan konta ma Kuba niż Kasia? 

 

2. Oblicz: 

a) 12 + (−3)     e) 13 – (–2) 

b) −12 + 8     f) −8 – (–15) 

c) −2,5 + 3,5     g) −6,5 − 3,5 

d) −6 + (−10)     h) –(–12,2) – 13 
 

3. Oblicz: 

a) 22 + (−15) + (−3) + (−8) 

b) 22 + (−15) − (−3) + (−8) 
 

4. Wpisz w miejsce  liczbę, tak aby była zachowana równość. 

a) −6 +        = −15    b)  − (−178) = 78 
 

5. Liczbę −2 przedstaw w postaci: 

a) sumy dwóch liczb ujemnych, 

b) różnicy dwóch liczb ujemnych. 
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