
ZADANIA TEKSTOWE – CZĘŚĆ IV 
 

21. Tomek trzyma swoje książki na dwóch regałach. Na większym 

stoi 378 książek, a na drugim o 92 książki mniej. Ile książek ma 

Tomek? 

22. Gra „Wiem więcej!” kosztuje 79 zł, rolki są o 54 zł droższe niż 

gra, a rower o 94 zł droższy od rolek. Ile wydadzą rodzice, 

którzy kupią swojemu dziecku grę i rower? 

23. Piotrek ma w skarbonce 98 zł. Adaś ma o 82 zł więcej 

od Piotrka, ale 36 zł mniej niż Antek. Ile uzbierał każdy 

z chłopców? 

24. Jedna osoba zużywa do kąpieli w wannie około 80 litrów wody, 

a pod prysznicem tylko 20 litrów. Ile zaoszczędzi 

czteroosobowa rodzina, jeżeli wszyscy wykąpią się pod 

prysznicem, a nie w wannie? Ile zaoszczędzi w ciągu tygodnia? 

25. Mama Julii zamierza kupić nową maszynę do szycia. Będzie ją 

spłacać w 14 ratach po 178 zł. Ile mama Julii zapłaci 

za maszynę? 

26. Kuba w ciągu wakacji zrobił 272 zdjęcia. Po powrocie umieścił 

je w czterech jednakowych albumach. Oblicz, ile zdjęć włożył 

do każdego albumu. 

27. Dzieci podczas kolonii letnich zbierały na plaży muszelki. Iwona 

uzbierała 24 muszelki, a Patrycja uzbierała trzy razy więcej niż 

Iwona. Klaudia uzbierała dwa razy mniej muszli niż Patrycja. Ile 

muszelek uzbierała każda z dziewczynek? Ile muszelek mają 

razem? 

28. W hurtowni materiałów biurowych znajdowało się 215 paczek 

z zeszytami w kratkę i 138 paczek z zeszytami w linię. 

W każdej paczce było 106 zeszytów. Ile zeszytów było we 

wszystkich paczkach? 
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