
KARTA PRACY – ZADANIA TEKSTOWE – RACHUNEK PAMIĘCIOWY 
 

1. Kask rowerowy kosztował 82 zł. Jesienią jego cenę obniżono o 27 zł. 

Ile kosztuje ten kask po obniżce? 

2. W baku samochodu mieszczą się 52 litry benzyny. Gdy do baku 

samochodu dolano 17 litrów benzyny, bak był pełny. Ile litrów 

benzyny było w baku przed dolaniem? 

3. W czasie wycieczki 28 osób poszło do pizzerii. Pizze dzielono na 4 

części. Ile trzeba zamówić pizz, aby każdy dostał 2 kawałki? 

4. Do sklepu zamówiono z hurtowni 100 zgrzewek wody oligoceńskiej. 

W każdej zgrzewce było 8 butelek. Jedna butelka kosztuje 2 zł. Jaka 

jest wartość tego zamówienia? 

5. Na Zieloną Szkołę pojechało 36 uczniów. Mieszkali oni w pokojach 4-

osobowych. W ilu pokojach mieszkali uczniowie? 

6. Jacek i jego 4 kolegów poszli na lody. Każdy z nich kupił po 3 kulki. 

Jedna kulka kosztowała 2 zł. Ile chłopcy zapłacili za lody? 

7. Marek miał 42 zł na swoje wydatki, a Karol 27 zł. O ile pieniędzy 

mniej miał Karol? 

8. Robert wydał na wycieczce 14 zł i zostało mu 38 zł. Ile pieniędzy 

miał Robert na początku wycieczki? 

9. Grupa 10 osób poszła na wycieczkę. W barze zjedli zupę i zapłacili 

30 zł. Ile kosztowała jedna porcja zupy? 

10. W górskim pensjonacie koszt noclegu w sezonie wynosi 53 zł 

od osoby. Po sezonie koszt ten jest o 18 zł mniejszy. 

a) Ile kosztuje nocleg po sezonie? 

b) Ile zapłaci za jeden nocleg rodzina czteroosobowa w sezonie? 

c) Ile zapłaci za jeden nocleg rodzina trzyosobowa po sezonie? 

11. Asia kupiła salaterkę za 19 zł i trzy jednakowe kubki. Razem zapłaciła 

40 zł. Ile kosztował jeden kubek? 
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