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29. Państwo Kowalscy zakupili kino domowe. W sklepie zapłacili 

345 zł, a pozostałą kwotę rozłożono im na 12 rat po 289 zł. Jaki 

był łączny koszt kina domowego? 

30. Iza śpi przeciętnie 8 godzin w ciągu doby. Ile godzin przesypia 

w ciągu całego roku? Ile to dni? 

31. Pan Stanisław ma na koncie 10 580 zł. Pan Piotr ma o 1 368 zł 

mniej od pana Stanisława. Pan Adam ma o 296 zł mniej od 

pana Piotra. Ile pieniędzy ma na koncie pan Piotr, a ile pan 

Adam? 

32. Człowiek mruga 12 razy w ciągu 1 minuty. Ile razy mrugnie 

w ciągu godziny? A ile razy w ciągu doby? 

33. Dwuosobowa ławka szkolna kosztuje 189 zł, a krzesło 97 zł. Ile 

złotych należy zapłacić za wyposażenie w ławki i krzesła sali 

lekcyjnej dla 30 uczniów? 

34. Występ zespołu Czarne Fortepiany cieszył się dużym 

powodzeniem. Sprzedano 850 biletów ulgowych po 19 zł. Bilety 

normalne były w cenie 25 zł i sprzedano ich o 570 więcej niż 

biletów ulgowych. Zespół otrzymał połowę kwoty ze sprzedaży 

biletów. Ile zarobił zespół? 

35. Szkolny księgozbiór rozmieszczony jest w trzech pokojach. 

W pierwszym znajduje się 1 856 książek, w drugim jest 6 razy 

więcej woluminów. W trzecim pomieszczeniu ustawiono 

o 3 306 książek mniej niż w pierwszym i drugim razem. 

Ile pozycji liczy szkolny księgozbiór? 

36. Na statek załadowano worki z pszenicą, jęczmieniem i żytem. 

Było 50 worków pszenicy. Żyta było 3 razy więcej niż pszenicy, 

a jęczmienia było 5 razy więcej niż pszenicy. O ile więcej było 

worków jęczmienia niż pszenicy i żyta razem? 
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