
ZADANIA TEKSTOWE – CZĘŚĆ I 
 

1. W teatrze jest 450 miejsc. Na balkonie jest 7 rzędów po 20 

miejsc, a na parterze są rzędy po 30 miejsc. Oprócz balkonu 

i parteru jest jeszcze pięć ośmioosobowych lóż. Ile rzędów jest 

na parterze. 

2. Basia oszczędzała na rower, który kosztuje 568 zł. Ma 

w skarbonce 2 banknoty 100-złotowe, 3 banknoty 50-złotowe, 5 

banknotów 20-złotowych i banknot 10-złotowy oraz 8 monet 5-

złotowych. Ile reszty jej zostanie lub ile pieniędzy jej brakuje? 

3. Duża piłka lekarska waży 5 kg. Do pewnej szkoły zakupiono 20 

takich piłek. Cena jednej wynosi 82 zł, ale ze względu na duże 

zamówienie sprzedawca zgodził się obniżyć cenę i trzeba było 

zapłacić tylko 1500 zł. O ile złotych więcej trzeba byłoby 

zapłacić bez zniżki? 

4. W środę Witek ma 5 lekcji. Rozpoczyna je o godzinie 8.00. 

Pierwsza przerwa w jego szkole trwa 5 minut. Długa przerwa 

jest między czwartą a piątą lekcją i trwa 20 minut. Pozostałe 

przerwy są 10-minutowe. O której godzinie Witek kończy lekcje 

w środę? Wskazówka: Wypisz, kiedy rozpoczynają się i kiedy 

kończą kolejne lekcje w szkole Witka. 

5. Marysia ma w swoim pokoju 40 książek. Jej rodzice mają o 760 

książek więcej. Ile razy więcej książek mają rodzice niż 

Marysia? 

6. We wtorek pan Piotr wziął na zakupy 253 zł, a gdy wracał, miał 

168 zł. W piątek miał w portfelu 127 zł, a po zakupach zostało 

mu 98 zł. Którego dnia wydał więcej pieniędzy? O ile więcej? 

7. Pan Jakub co miesiąc wpłaca na konto 432 zł. Jaką kwotę 

odłoży w ciągu 7 miesięcy? O ile złotych więcej by 

zaoszczędził, gdyby co miesiąc odkładał o 18 zł więcej? 
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