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8. W czytelni biblioteki miejskiej są 23 stoliki trzyosobowe i 6 

stolików dwuosobowych. Czy wystarczy miejsc dla 90 osób? 

9. Jacek obliczył, że gdyby podczas mycia zębów używał wody 

z kubeczka zamiast z odkręconego kranu, to przy każdym 

myciu zaoszczędziłby około 3 litrów wody. Jacek myje zęby 

dwa razy dziennie. Ile litrów wody zaoszczędziłby w ciągu roku, 

gdyby zaczął używać kubeczka? 

10. Sierotka Marysia służyła u bogatego gospodarza, który płacił za 

tydzień pracy 18 miedziaków. Gospodarz zaproponował 

Marysi, że będzie jej płacił inaczej: w pierwszym tygodniu da jej 

dwa miedziaki, a potem w każdym następnym tygodniu 

Sierotka otrzyma dwa razy tyle co tydzień wcześniej. I tak przez 

7 tygodni. Marysia chętnie się zgodziła na taką zamianę. 

Oblicz, czy podjęła dobrą decyzję. 

11. W sadzie pana Damiana jest 125 rzędów jabłoni, a w każdym 

rzędzie rośnie 15 drzew. W sadzie pana Czesława jest 58 

rzędów jabłoni, a w każdym rzędzie rośnie 35 drzew. Który 

z panów ma w sadzie więcej jabłoni? 

12. Siedmiu krasnoludków przyniosło Królewnie Śnieżce 3000 

diamentów. Niestety, gdy nazajutrz krasnoludki poszły 

do pracy, pojawili się bohaterowie innej bajki: Ali Baba i 40 

rozbójników. Każdy z nich zabrał 37 diamentów. Ile diamentów 

zostało królewnie? 

13. Na ułożenie chodnika przed domem Jacka zużyto 256 kostek 

brukowych, na chodnik przed sklepem wystarczyło o 87 kostek 

mniej. Do wyłożenia skwerku potrzeba 16 razy więcej kostek 

niż na chodnik przed sklepem. Ile kostek potrzeba na wyłożenie 

skwerku? 
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