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ZADANIA DODATKOWE Z MATEMATYKI
KLASA V
KWIECIEŃ 2018
Zadanie 1
Dąb ma 22 lata, a sosna 6 lat. Za ile lat dąb będzie 3 razy starszy od sosny?
Zadanie 2
Wiedząc, że 111111 : 3367 = 33,
oblicz: 444444 : 3367 + 555555 : 3367 + 666666 : 3367 =...
Zadanie 3
Dwa pisaki i trzy zeszyty kosztują 23 zł. Pięć takich pisaków i trzy zeszyty kosztują 35 zł. Ile
kosztuje jeden pisak i jeden zeszyt?
Zadanie 4
W sklepie była 1 tona owoców. Jabłek było 2 razy więcej niż gruszek, śliwek było 2 razy
więcej niż jabłek, a bananów 3 razy więcej niż gruszek. Ile kilogramów każdych owoców było
w hurtowni?
Zadanie 5
Prostokąt i kwadrat mają takie same obwody równe 24 cm. Jeden bok prostokąta jest o 2 cm
większy od długości boku kwadratu. Jakie są wymiary prostokąta?
Zadanie 6.
W puste miejsca wstaw właściwe znaki działań tak, aby otrzymać podany wynik (nie wstawiaj
nawiasów).
7 ... 8 ... 6 ... 4 = 39
27 ... 3 ... 3 ... 8 = 33
750 ... (14 ... 2 ... 23) = 25
Zadanie 7.
W okienkach pierwszego rzędu wpisane są liczby według pewnej reguły. Odgadnij ją i wpisz
brakujące liczby w drugim rzędzie według tej samej zasady.
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Zadanie 8.
Pewnej grupie dzieci rozdzielono 24 jabłka, 36 batonów i 60 bananów. Wiedząc, że każde
dziecko dostało o jednego batona więcej niż jabłek, a o dwa mniej niż bananów, oblicz, ile
było dzieci w tej grupie.

Zadanie 9.
W kufrze jest pięć skrzyń. W każdej skrzyni są trzy pudełka, a w każdym pudelku jest 10
złotych monet. Kufer, skrzynie i pudełka są pozamykane na klucz. Ile co najmniej zamków
trzeba otworzyć, aby zabrać 50 monet?
Zadanie 10.
Mężowi paczka kawy wystarcza na 14 dni, a żonie na 20 dni. Na ile dni wystarczy im jedna
paczka kawy jeśli będą korzystać z niej oboje?
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ZADANIE 1.
Tomek zamierza pomalować ściany swojego pokoju, który ma kształt prostopadłościanu o
wymiarach 4m x 5m x 2,5m. Ile puszek 1-litrowych farby potrzebuje Tomek, jeśli 1litr
wystarczy na 5 m2? (Nie odliczamy otworów okiennych i drzwiowych).
ZADANIE 2.
Jacek ma akwarium w kształcie prostopadłościanu o krawędziach: długości 50 cm, szerokość
40 cm i wysokości 40 cm. Akwarium jest wypełnione wodą do 3/4 wysokości. Ile litrów wody
należy dolać do tego akwarium, aby było pełne? O ile podniesie się poziom wody, jeżeli
dolejemy 6 litrów wody?
ZADANIE 3.
Akwarium dla żółwia powinno mieć: długość 5 dł. Żółwia, szerokość 3 dł. Żółwia, wysokość 3
dł. Żółwia. Ile litrów wody należy wlać do akwarium, jeżeli należy wypełnić 2/3 objętości, a
żółw ma 10 cm długości.
ZADANIE 4.
W pewnej szkole jest basen o dł. 30 m. Każdy z czterech torów ma 2,5m szerokości. Basen
ma 2 m głębokości. Ile godzin będzie trwało napełnianie wodą tego basenu, jeżeli woda
wlewa się z prędkością 100l/min?
ZADANIE 5.
Basen ma wymiary 25m x 12m x 2m. Woda stanowi 80% objętości, ile to litrów wody?
ZADANIE 6.
Chłopcy postanowili zrobić lodowisko. Boisko, które do tego wykorzystali ma wymiary 10m x
30m. Aby tafla lodowiska była gładka, musi mieć 10 cm grubości. Ile litrów wody muszą
wylać chłopcy, aby ich lodowisko spełniało te warunki? Ile wiader 10cio litrowych musi
przynieść każdy z nich, jeżeli jest ich 60?
ZADANIE 7.
Ile litrów wody wlali do garnka : Kasia trzy szklanki o pojemności 1/4 litra, mama pięć
szklanek o pojemności 3/4 litra, tata cztery szklanki o pojemności 1/2 litra?
ZADANIE 8.
W Warszawie średnia temperatura grudnia, stycznia i lutego była równa (-1,2)oC. Średnia
temperatura stycznia wynosiła (-2,9) oC, a lutego (-2) oC. Oblicz średnią temperaturę grudnia.
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