
KARTA PRACY NR 2 – DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB DZIESIĘTNYCH 
 

1. Kamila kupiła 0,3 kg wędliny, 0,25 kg sera i 1,5 kg chleba. Ile ważyły jej 
zakupy? 
 

2. Encyklopedia waży 1,5 kg, a słownik 0,85 kg. O ile encyklopedia jest cięższa 
od słownika? 

 

3. Na ulicy Kwiatowej o długości 413 m firma Puzzle wykonywała nową 
drogę. Położono kostkę brukową na długości 197,25 m. Na jakiej długości 
ulicy należy jeszcze położyć kostkę brukową? 

 

4. Pani Zosia kupiła skrzynkę z pomidorami ważącą 12,55 kg. Na skrzynce 
była informacja: Waga tara 1,95 kg. Jaka była waga netto pomidorów, 
które kupiła pani Zosia? 

 

5. Komitet organizacyjny szkolnych andrzejek zakupił: napoje za 142,25 zł, 
słodycze za 259,86 zł i materiały dekoracyjne za 47,08 zł. Ile razem 
kosztowała organizacja tej imprezy? 

 

6. Oblicz sumę trzech liczb, wiedząc, że druga z nich jest równa 5,609, 
pierwsza jest o 7,791 większa od drugiej, a trzecia jest o 3,63 większa 
od pierwszej. 
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