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Zadanie 1 (3 punkty) 

Jaś napisał pięć kolejnych liczb całkowitych dodatnich i zauważył, że suma dwóch większych liczb jest 

równa sumie trzech mniejszych. Jakie to były liczby? 

Zadanie 2 (3 punkty) 

Czterej bracia mają 35, 20, 5 i 4 lata. Po ilu latach wiek najstarszego z braci będzie równy sumie lat 

trzech młodszych braci? 

Zadanie 3 (2 punkty) 

Uzupełnij puste pola prostokątnej tablicy (pokazanej poniżej) w taki sposób, aby: 

- wypełniona tablica zawierała tylko liczby 1, 2 lub 4, 

-sumy czterech liczb napisanych w wierszach (poziomo) oraz trzech liczb napisanych w kolumnach 

(pionowo) tablicy były wszystkie różne i co najwyżej równe 9. 

1 1 1 2 

1 2 4  

    

Zadanie 4 (3 punkty) 

Suma czterech kolejnych liczb parzystych wynosi 180. Wyznacz te liczby. 

Zadanie 5 (2punkty) 

Na placu spacerowało stado gołębi. Nagle 6 z nich odfrunęło, ale po chwili 2 wróciły.                       

Teraz jest  ich 22. Ile gołębi  było początkowo na placu? 

Zadanie 6 (2 + 4 punkty) 

a) Wstaw nawiasy tak, aby równość była prawdziwa: 

90 – 18 : 6 + 3 · 5 = 40 

b) Jaką liczbę wstawisz w wolne miejsce, aby zachodziła równość? 

[36 · 49 – (176 400 :  ………… ) ] : 5 = 0 

Zadanie 7 (2 punkty) 

Jacek i Wojtek mają razem 24 samochody. Ile samochodów ma każdy z nich,  

jeśli Jacek ma trzy razy tyle samochodów co Wojtek?  

 



Zadanie 8 (3 punkty) 

W przystani jachtowej Zatoczka mogą się zatrzymać 103 łodzie. Dla łodzi o długości do 10 metrów 

przygotowano 64 miejsca, a pozostałe miejsca przeznaczono dla jachtów o długości do 14 metrów. 

Opłata dobowa za miejsce postojowe dla łodzi nie dłuższych niż 10 metrów wynosi 35 zł, a za miejsce 

postojowe dla jachtów nie dłuższych niż 14 m – 45 zł. Oblicz, ile wyniósłby zysk przystani w sierpniu 

przy maksymalnym wykorzystaniu miejsc  postojowych. 

Zadanie 9 (4 punkty) 

Jacek, Patryk i Piotr otrzymali kieszonkowe na wycieczkę. Okazało się, że razem mają 60 zł.  

Jacek ma tyle samo pieniędzy co Patryk i Piotr razem. Piotr ma o 10 zł mniej niż Patryk.  

Ile pieniędzy ma każdy z nich? 

Zadanie 10 (4 punkty) 

Jeśli dzielimy dzielną przez potrojony dzielnik to otrzymamy 8. Jeśli zaś podzielimy dzielną przez 

iloraz, to otrzymamy 15. Oblicz dzielną, dzielnik i iloraz. 


