XXVI NUDNA MATEMATYKA
klasa V szkoły podstawowej
ZESTAW

A

Zadanie 1.
Mała bułka kosztuje połowę tego co średnia, a średnia cztery piąte tego co duża.
a) Ile kosztuje mała bułka, a ile duża, jeżeli średnia kosztuje 60 groszy?
ODPOWIEDŹ:

Mała bułka kosztuje

.......

b) O ile groszy duża bułka jest droższa od małej?
ODPOWIEDŹ:

duża bułka kosztuje

........

.................................................

Duża bułka jest droższa o:

...............................

groszy.

Zadanie 2.
1 stycznia 2018r. wypadnie w poniedziałek. Jakim dniem tygodnia będzie:
a) 5 kwietnia 2018?

ODPOWIEDŹ:

....................................................

b) 5 października 2018?

ODPOWIEDŹ:

...................................................

Zadanie 3.
Ania postanowiła otworzyć książkę. Otworzyła ją losowo w pewnym miejscu i
zsumowała numery stron, które były widoczne i wyszedł jej wynik 345.
a) Na jakich stronach Ania otworzyła książkę?
ODPOWIEDŹ:

...........................................................................................................

b) Ile stron od początku książki do tych na których otwarta została książka było
ponumerowane liczbami podzielnymi przez 4?
ODPOWIEDŹ:

...........................................................................................................

Zadanie 4.
Szalki dwóch górnych wag są w równowadze.
Ile kwadracików trzeba położyć zamiast znaku zapytania, aby ostatnia waga pozostawała w równowadze?
ODPOWIEDŹ:

.................................

kwadracików.

XXVI NUDNA MATEMATYKA
klasa V szkoły podstawowej
ZESTAW

B

Zadanie 1.
Mała bułka kosztuje połowę tego co średnia, a średnia cztery piąte tego co duża.
a) Ile kosztuje mała bułka, a ile duża, jeżeli średnia kosztuje 80 groszy?
ODPOWIEDŹ:

Mała bułka kosztuje

b) O ile groszy mała bułka jest tańsza od dużej?
ODPOWIEDŹ:

.......

duża bułka kosztuje

........

...................................................

Mała bułka jest tańsza o:

..................................

groszy.

Zadanie 2.
1 stycznia 2018r. wypadnie w poniedziałek. Jakim dniem tygodnia będzie:
a) 4 maja 2018?

ODPOWIEDŹ:

b) 5 września 2018?

ODPOWIEDŹ:

..........................................................
..........................................................

Zadanie 3.
Kasia postanowiła otworzyć książkę. Otworzyła ją losowo w pewnym miejscu i
zsumowała numery stron, które były widoczne i wyszedł jej wynik 367.
a) Na jakich stronach Kasia otworzyła książkę?
ODPOWIEDŹ:

...........................................................................................................

b) Ile stron od początku książki do tych na których otwarta została książka było
ponumerowane liczbami podzielnymi przez 4?
ODPOWIEDŹ:

...........................................................................................................

Zadanie 4.
Szalki dwóch górnych wag są w równowadze.
Ile kółeczek trzeba położyć zamiast znaku zapytania, aby ostatnia waga pozostawała w równowadze?
ODPOWIEDŹ:

........................................

kółeczek.

