
Działania na ułamkach dziesiętnych, 
działania na ułamkach dziesiętnych i zwykłych. 

 
1. Stopiono 3,75 dag miedzi, 8,9 dag złota i 12,5 dag srebra. Ile waży otrzymany stop? 
2. Podczas festynu zorganizowano zbiórkę na cele charytatywne. Klasy IV zebrały 235,60 zł, 
klasy V o 27,30 zł więcej, a klasy VI o 204,50 zł więcej niż klasy V. Ile pieniędzy zebrano 
razem? 

3. Rolnik zasiał na jednym polu 6,84 q (kwintali; 1 kwintal = 100 kg), na drugim o 2,4 g więcej 
niż na pierwszym, a na trzecim o 1,2 q więcej niż na drugim. Ile kwintali pszenicy zasiał na 
trzech polach? 

4. W sklepie było 132,5 m materiału. Pierwszego dnia sprzedano 28,2 m, drugiego dnia 
64,25 m, a trzeciego dnia 15,3 m. Ile metrów tego materiału pozostało w sklepie? 

5. W skrzynce było 25,75 kg jabłek. Rano sprzedano 9,85 kg jabłek, a po południu 12,5 kg. Ile 
jabłek pozostało? 

6. Jedna mila morska to 1,652 km. Statek przepłynął  100 mil morskich. Ile to kilometrów? 
7. Pszczoła przelatuje w czasie 1 minuty około 0,35 km, a mucha w czasie 10 minut przelatuje 
około 2,4 km. Który z owadów przeleci więcej i o ile kilometrów w czasie 100 minut? 

8. Ogórek ważący na Ziemi 0,1 kg na Księżycu ważyłbyo,016 kg. Jaka będzie waga 100 takich 
ogórków na Księżycu? 

9. Ile ton towaru można przewieźć 24 samochodami o ładowności 3,2 t? 
10. Ile litrów oleju znajduje się w 150 bańkach o pojemności 1,75 l? 

11. Samochód przejeżdża przeciętnie w czasie 1 godziny 55,7 km. Ile kilometrów przejedzie 
ten samochód w czasie 12 godzin? 

12. Zdrowy człowiek oddycha przeciętnie 16 razy na minutę i za każdym razem wdycha około 
0,5 litra powietrza. Ile waży powietrze przechodzące przez płuca człowieka w czasie 
1 godziny, jeżeli 1 litr powietrza waży 0,00129 kg? A w ciągu doby? 
13. Ile kilometrów przepłynie łódź podwodna w czasie 5 godzin, płynąc ze średnią prędkością 
22,5 węzła? 
Wskazówka: 1 węzeł = 1 mila morska/h; 1 mila morska = 1852 m 

14. Długość prostokąta jest równa 46,5 cm. Oblicz pole i obwód tego prostokąta, jeżeli jego 
szerokość stanowi 0,8 długości. 
15. Białko stanowi 0,55 wagi całego jajka kurzego, 0,4 wagi stanowi żółtko. Ile waży skorupka 
jajka o wadze 64 g? 

16. W gospodarstwie o powierzchni 180 hektarów 0,35 obszaru to lasy, 0,2 to łąki 
i pastwiska, 0,03 to sady, a reszta to ziemia orna. Oblicz, ile hektarów mają lasy, łąki, sady 
i ziemia orna. 

17. Pierścionek waży 7,2 g i jest wykonany z takiego stopu, którego 1 g zawiera 0,75 g 
czystego złota. Ile gramów złota jest w tym pierścionku? 

18. 1 kg wody morskiej zawiera 0,035 kg soli. Ile soli jest w 500 kg tej wody? 

19. W magazynie znajdowało się 300 ton węgla. Pierwszego dnia wywieziono 0,24, drugiego 
0,3, a trzeciego dnia 0,36 tej ilości. Ile ton węgla pozostało? 



20. Turysta miał do przebycia trasę 40 km. Pierwszego dnia przebył 0,25 tej drogi, a drugiego 
dnia 1,2 drogi, którą przebył pierwszego dnia. Ile kilometrów pozostało mu do pokonania? 

21. Z miejscowości A i B odległych o 360 km wyjeżdżają jednocześnie naprzeciwko siebie dwa 
pociągi. Pierwszy pociąg przejechał 0,32, a drugi 0,45 odległości między tymi 
miejscowościami. W jakiej odległości od siebie znajdują się te pociągi? 

22. Książka kosztowała 18,40 zł. Cenę tej książki obniżono o 0,25 wartości. Ile kosztuje 
książka po obniżce? 

23. Prostokątna działka ma długość 48 m, a szerokość 44,5 m. Na sad przeznaczono 
0,75 powierzchni tej działki, a resztę na ogród. Ile m2 ma ogród? 

24. Obwody kwadratu i prostokąta są równe i mają po 24,8 cm. Jeden bok prostokąta jest 
o 1

5
3  cm dłuższy od boku kwadratu. Jaką długość ma drugi bok prostokąta? 

25. W puszce znajduje się 0,33 litra soku. Adam wypił 
3
1  zawartości puszki. Ile soku pozostało 

w puszcze? 

26. Napój znajdujący się w 18 kartonikach o pojemności 
5
1  litra przelano do szklanek 

o pojemności 0,15 litra. Oblicz, ile szklanek napełniono tym napojem. 

27. W sklepie było 325,6 kg pomarańczy. Pierwszego dnia sprzedano 
4
1  tej ilości, a drugiego 

3
2  reszty. Ile kilogramów pomarańczy pozostało? 

28. Oblicz długość boku kwadratu, którego obwód jest równy obwodowi prostokąta 

o wymiarach 2,6 cm i 4
5
1  cm. 

29. Odległość między miastami A i B wynosi 208,4 km. Z miasta A w kierunku miasta B 
wyjechał samochód. W jakiej odległości od miasta B znajdzie się on po 3 godzinach i 20 

minutach jazdy, jeżeli jego średnia prędkość była równa 58
2
1  km/h? 

30. Oblicz długość boku trójkąta równobocznego, jeżeli obwód tego trójkąta jest równy 

sumie obwodów kwadratu o boku 2
2
1  cm i prostokąta o bokach 5,5 cm i 3,3 cm. 

31.* W magazynie była pewna ilość ziemniaków. Pierwszego dnia sprzedano 
5
2 , drugiego 

dnia 0,2 tej ilości ziemniaków a trzeciego dnia resztę. Trzeciego dnia sprzedano o 24 kg 
więcej niż drugiego dnia. Ile kilogramów ziemniaków było na początku? 

32.* Długość obwodu kwadratu stanowi 
3
2  długości obwodu prostokąta. Pole prostokąta jest 

równe 88,4 cm2. Jeden bok prostokąta ma 10,4 cm.  Jakie jest pole kwadratu? 
 


