
ZADANIA TEKSTOWE – CZĘŚĆ III 
 

14. W klasie IVb jest 25 uczniów. Pewnego dnia uczniowie zbierali 

po 11 zł na bilety do kina. Pieniądze przynieśli wszyscy 

z wyjątkiem dwojga nieobecnych. Ile złotych zebrano? 

15. Czworo przyjaciół jechało jednym samochodem z Krakowa do 

Wrocławia i z powrotem. Odległość w jedną stronę wynosi 272 

km. Przyjaciele postanowili podzielić się po równo kosztami 

paliwa wynoszącymi 188 zł. Po ile muszą się złożyć? 

16. Do sklepu przywieziono 20 laptopów i 30 monitorów 

komputerowych. Monitor kosztuje 1150 zł, a laptop jest 

od niego 4 razy droższy. Jaka jest wartość całej dostawy? 

17. Do hurtowni przywieziono 200 dresów po 84 zł i 75 kasków 

rowerowych. Kask jest o 21 zł droższy niż dres. Oblicz, jaka jest 

wartość przywiezionych do hurtowni: 

a) dresów, 

b) kasków. 

18. Uczniowie czwartych klas, w sumie 132 osoby, wybierają się 

na zieloną szkołę. Każda osoba musi zapłacić 145 zł. Ile 

pieniędzy trzeba zebrać od wszystkich uczniów? 

19. Turysta wybrał się na ośmiodniową pieszą wycieczkę. 

Zaplanował, że każdego dnia przejdzie 32 km. Postanowił też 

przeznaczyć jeden dzień na odpoczynek w Krakowie. Ile 

kilometrów przemierzył w czasie swojej wędrówki? 

20. Tomek ma w skarbonce 34 monety dwuzłotowe i 11 monet 

pięciozłotowych. Ile pieniędzy zaoszczędził Tomek? Czy ta 

kwota wystarczy na plecak, który kosztuje 115 zł? 

 

 

 

 

ZADANIA TEKSTOWE – CZĘŚĆ III 
 

14. W klasie IVb jest 25 uczniów. Pewnego dnia uczniowie zbierali 

po 11 zł na bilety do kina. Pieniądze przynieśli wszyscy 

z wyjątkiem dwojga nieobecnych. Ile złotych zebrano? 

15. Czworo przyjaciół jechało jednym samochodem z Krakowa do 

Wrocławia i z powrotem. Odległość w jedną stronę wynosi 272 

km. Przyjaciele postanowili podzielić się po równo kosztami 

paliwa wynoszącymi 188 zł. Po ile muszą się złożyć? 

16. Do sklepu przywieziono 20 laptopów i 30 monitorów 

komputerowych. Monitor kosztuje 1150 zł, a laptop jest 

od niego 4 razy droższy. Jaka jest wartość całej dostawy? 

17. Do hurtowni przywieziono 200 dresów po 84 zł i 75 kasków 

rowerowych. Kask jest o 21 zł droższy niż dres. Oblicz, jaka jest 

wartość przywiezionych do hurtowni: 

a) dresów, 

b) kasków. 

18. Uczniowie czwartych klas, w sumie 132 osoby, wybierają się 

na zieloną szkołę. Każda osoba musi zapłacić 145 zł. Ile 

pieniędzy trzeba zebrać od wszystkich uczniów? 

19. Turysta wybrał się na ośmiodniową pieszą wycieczkę. 

Zaplanował, że każdego dnia przejdzie 32 km. Postanowił też 

przeznaczyć jeden dzień na odpoczynek w Krakowie. Ile 

kilometrów przemierzył w czasie swojej wędrówki? 

20. Tomek ma w skarbonce 34 monety dwuzłotowe i 11 monet 

pięciozłotowych. Ile pieniędzy zaoszczędził Tomek? Czy ta 

kwota wystarczy na plecak, który kosztuje 115 zł? 

 

 


