
ZADANIA TEKSTOWE – CZĘŚĆ VI 
 

37.  

Cennik 

Danie dnia Pizza Sałatka grecka 

15 zł 23 zł 10 zł 
 

Grupa złożona z 25 uczniów i 3 opiekunów zamówiła obiad 

w schronisku górskim. Danie dnia wybrało 12 uczniów, 

8 zdecydowało się zjeść pizzę, dorośli i pozostali uczniowie 

zamówili sałatkę grecką. Oblicz łączny koszt posiłku dla tej 

grupy. 

38. Zmywarka Tajfun kosztowała 1 800 zł. Pani Marta kupiła ją 

na raty. Pierwsza wpłata wynosiła 
1

6
 ceny zmywarki, a pozostała 

kwota została podzielona na równe raty w wysokości 250 zł. 

a) Ile wynosiła pierwsza wpłata? 

b) Ile rat po 250 zł ma do zapłacenia pani Marta? 

39. W pewnej szkole w dwóch klasach czwartych jest po 31 

uczniów, w trzech klasach piątych po 28, a w czterech klasach 

szóstych po 26 uczniów. Oblicz, ilu uczniów uczęszcza do klas 

IV-VI w tej szkole. 

40. We wtorek w zawodach wzięło udział 21 zawodników, w sobotę 

wzięło udział 4 razy więcej zawodników niż we wtorek, 

a w niedzielę 3 razy mniej niż we wtorek. Oblicz, ilu 

zawodników wzięło udział w sobotnich zawodach, a ilu 

w niedzielnych. 

41. Zestaw komputerowy kosztuje 3 200 zł. Pan Janusz, kupując 

ten zestaw, wpłacił 500 zł, a pozostałą kwotę będzie spłacał 

przez półtora roku w równych miesięcznych ratach. Oblicz, ile 

złotych wynosi jedna rata. 
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