
Zadania tekstowe- działania na liczbach naturalnych- rachunek pamięciowy 

1. Basia zaoszczędziła na wakacje 94 zł, a Karol o 18 zł więcej. Ile Karol zaoszczędził na wakacje? 

2. W czasie wakacji Łukasz był na obozie 15 dni, a u babci o 8 dni dłużej. Ile dni Łukasz był u babci? 

3. Babcia Magdy mieszka 47 km od miejscowości, w której mieszka Magda. W niedzielę pojechała 
z rodzicami do babci. Ile kilometrów przejechali do babci i z powrotem? 

4. Pięcioosobowa rodzina zbierała grzyby. Mama znalazła 37 grzybów, tata 43, Adaś 18, Janek 24, 
a Joasia 22. 

a) Ile grzybów zebrała cała rodzina? 

b) Ile grzybów zebrali rodzice, a ile zebrały dzieci? Kto zebrał więcej i o ile? 

5. Bartek marzy by pójść na mecz piłki nożnej, na który bilet kosztuje 45 zł. Chciałby też kupić szalik za 
28 zł, koszulkę za 20 zł, czapeczkę za 26 zł i kubek za 12 zł. Co mógłby kupić Bartek, jeżeli ma 72 zł 
oszczędności? 

 
W tabelkach podano ceny niektórych towarów. Korzystając z danych, rozwiąż zadania 6- 8. 

Nazwa towaru 
Cena za 

1 kg 
 Nazwa towaru 

Cena za 
1 kg 

 Nazwa towaru Cena 

Cukier 3 zł  Jabłka 2 zł  Gazeta 2 zł 
Mąka 2 zł  Śliwki 4 zł  Jajka (2 szt.) 1 zł 

Ser biały 10 zł  Gruszki 5 zł  Budyń 1 zł 
Kasza 4 zł  Brzoskwinie 5 zł  Dżem (1 słoik) 4 zł 

6. Co kosztuje 3 zł? 

7. Sprawdź w tabelkach, ile kosztują produkty, i oblicz, ile trzeba zapłacić, kupując: 

a) 1 kg śliwek, 1 kg mąki, 1 kg cukru i 4 jajka 

b) po 1 kg sera i cukru, budyń, 8 jajek, gazetę 

c) po 1 kg wszystkich owoców oraz 2 kg cukru? 

8*. Co można kupić za 40 zł? Uwaga: każdy produkt można uwzględnić raz, tylko jajka 2 szt. 

9. W koszyku było 12 jabłek. Dzieci zjadły 6 jabłek, mama dołożyła później 8 jabłek. Ile jabłek jest 
teraz w koszyku? 

10. Robert kupił koszulkę za 32 zł. Ile pieniędzy dał kasjerce, jeżeli otrzymał 18 zł reszty? 

11. Rafał miał 20 zł. Kupił owoce za 6 zł, słodycze za 5 zł i masło za 3 zł. Ile otrzymał reszty? 

12. Jest godzina 1500. Ania przyszła do szkoły o godzinie 900. 

a) Ile godzin Ania jest w szkole? 

b) Za ile godzin będzie godzina 1900? 

13. Dzieci pojechały na wycieczkę autokarem. Wyjechały o godzinie 800 i dojechały o 1500. Kolacja była 
po 3 godzinach od przyjazdu. 

a) Ile godzin trwała podróż? 

b) O której godzinie była kolacja? 



14. Na obozie były trzy grupy uczestników: pierwsza liczyła 10 osób, druga 14, a trzecia 12. Ilu było 
opiekunów, jeżeli uczestników i opiekunów było razem 41? 

15. Robert waży 38 kg, a z plecakiem 44 kg. Ile waży plecak? 

16. Basia i Krysia ważą razem 63 kg. Sama Basia wazy 28 kg. Ile waży Krysia? 

17. Magda zrobiła zakupy za 31 zł. Dała kasjerce 50 zł. Ile otrzyma reszty? 

18. Wojtek ma w skarbonce 35 zł. Jednego dnia dołożył 5 zł, a drugiego wyjął z niej 8 zł. Ile pieniędzy 
jest w skarbonce? 

19. Mama kupiła bluzkę za 62 zł i spódnicę za 77 zł. Dała kasjerce 150 zł. 

a) Ile zapłaciła za zakupy? 

b) Ile otrzymała reszty? 

Wykres przedstawia czytelnictwo w klasach IV- VI. Odczytując odpowiednie dane z wykresu 
odpowiedz na pytania 20- 21. 

 

20.  Która klasa przeczytała najwięcej książek, a która najmniej i o ile mniej? 

21. Ile łącznie przeczytały razem: 

a) klasy czwarte 

b) klasy piąte 

c) klasy szóste? 

d) Które klasy zwyciężyły: czwarte, piate czy szóste? 

 
22. Szkoła zamówiła plakietki odblaskowe dla młodszych uczniów na kurtki. Plakietki przysłano 

w czterech opakowaniach po 28 sztuk w każdym. Ile plakietek przysłano? 

23. Karol biega przez 6 dni w tygodniu po 3 km dziennie. Ile kilometrów przebiega w ciągu jednego 
tygodnia? A w ciągu miesiąca? Przyjmij, że miesiąc ma 4 tygodnie. 

24. Zuzia wkłada do skarbonki monety pięciozłotowe. Włożyła już 17 takich monet. Ile pieniędzy Zuzia 
ma w skarbonce? 

25. W klasie są 3 rzędy po 5 stolików, a przy każdym stoliku mogą siedzieć dwie osoby. Ilu uczniów 
może siedzieć w tej klasie? 



26. Na szkolnym apelu klasy czwarte ustawiły się czwórkami. Romek zauważył, że przed nim były 
dwie czwórki, a za nim sześć czwórek uczniów. Ilu uczniów klas czwartych było na apelu?  

27. Ile trzeba zapłacić za 9 zeszytów, jeżeli jeden zeszyt kosztuje 3 zł? 

28. Ile reszty powinien otrzymać tata z 20 zł, jeżeli kupi 3 pary skarpet po 6 zł? 

29. W szkółce leśnej posadzono 6 rzędów drzewek po 17 drzew w każdym rzędzie. Ile drzew 
posadzono? 

30. Państwo Nowakowie kupili 6 krzeseł ogrodowych po 16 zł za jedno. Ile reszty otrzymają ze 100 zł? 

31. Gdzie jest więcej pieprzu: w 15 torebkach po 6 dag czy w 12 torebkach po 8 dag? 

32*. Kuba musi kupić 7 zeszytów różnej grubości. Są trzy rodzaje zeszytów: cienkie po 2 zł, średnie po 
3 zł i grube po 4 zł. Chciałby kupić jak najwięcej zeszytów grubych. Kuba ma 23 zł. Które i ile 
zeszytów może kupić? 

33. W kalkulatorze zepsuł się klawisz  + . Jak obliczysz na tym kalkulatorze 37+37+37+37? 

34. W kalkulatorze zepsuł się klawisz  x . Jak obliczysz na tym kalkulatorze 5 . 14? 

35. Słoń indyjski zjada dziennie 150 kg pożywienia. Ile pożywienia zjada słoń w ciągu 30 dni? 

36. Lasy zmniejszają niebezpieczeństwo powodzi. Jedna brzoza może wchłonąć około 500 litrów 
wody dziennie. Ile wody może wchłonąć 20 brzóz? 

37. Przedstawienie trwało 2 godziny i 10 minut. Ile minut trwało przedstawienie? 
(1 godzina = 60 minut) 

38. Bilet do teatru dla uczniów kosztuje 20 zł. Ile trzeba zapłacić za 320 biletów dla uczniów? 

39. Do pracowni komputerowej kupiono 72 płyty DVD w 6 opakowaniach. Ile płyt było w jednym 
opakowaniu? 

40. Troje dzieci dostało do podziału po równo: 18 cukierków od babci i 12 cukierków od dziadka. Ile 
cukierków dostało każde dziecko? 

41. Basia kupiła 4 jednakowe zeszyty. Dała kasjerce 20 zł i otrzymała 8 zł reszty. 

a) Jaka jest cena jednego zeszytu? 

b) Ile musiałaby zapłacić za 12 zeszytów? 

42. Mama za 4 filiżanki i wazon zapłaciła 78 zł. Wazon kosztował 18 zł. 

a) Ile kosztowała jedna filiżanka? 

b) Ile pieniędzy trzeba na dokupienie dwóch takich samych filiżanek? 

43.* Wojtek i Tomek ma japo 13 lat. Za ile lat będą mieli razem 100 lat? 

44.* Koncentrat płynu do płukania tkanin w butelce dwulitrowej kosztuje 24 zł. Trzeba go rozcieńczyć 
sześcioma litrami wody. Rozcieńczony płyn w butelce trzylitrowej kosztuje 15 zł. Który płyn jest 
bardziej opłacalny? Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami. 

45.* Uczniowie klasy czwartej przygotowali napoje na klasową imprezę. Mogli kupić 1 litr soku 
malinowego za 12 zł i rozcieńczyć go w 5 litrach przegotowanej wody lub upić 3 butelki 
dwulitrowego napoju malinowego po 4 zł za butelkę. Który zakup jest bardziej opłacalny? 
Odpowiedź uzasadnij (wykonaj odpowiednie obliczenia). 



46. W informacji kolejowej podano, że pociąg spóźnił się 180 minut. Ile to godzin? 

47. Na zawody sportowe przyjechały dziesięcioosobowe drużyny. W zawodach brało udział 
230 zawodników. Ile to drużyn? 

48. Ile to ton:  a) 9000 kg b) 4000 kg c) 2000 kg d) 10000 kg? 

1 tona = 1000 kg (1 t = 1000 kg) 

49. Z suszonych przypraw przygotowano mieszankę do sałatek. Zmieszano: 16 g koperku, 
22 g rozmarynu, 14 g majeranku i 18 g bazylii. Mieszankę rozsypano do 10 jednakowych torebek. 

a) Ile ważyły wszystkie przyprawy razem? 

b) Ile gramów mieszanki jest w jednej torebce? 

 

 

 


