
Materiały dla chętnych dla klas V 

 

Zadanie 1 
Cyfrą dziesiątek liczby trzycyfrowej jest 6, cyfra setek jest o 2 większa, a cyfra jedności 
dwa razy mniejsza od cyfry setek. Jaka to liczba? 

Zadanie 2 
Jeden ze składników sumy powiększono o 3, a drugi o 7. Jak należy zmienić trzeci 
składnik, aby suma powiększyła się o 25? 

Zadanie 3 
W stołówce dla 150 osób korzystających z obiadu przygotowano pewną ilość kompotu w 
czterolitrowych dzbankach. Do jednej szklanki wlewano 200 ml kompotu. Ile litrów 
kompotu przygotowano i w ilu dzbanach? 

Zadanie 4 
Przed ośmiu laty syn miał 4 lata i był 10 razy młodszy od ojca. Ile razy młodszy jest teraz 
syn od ojca? 

Zadanie 5 

Ile prostokątów otrzymasz, jeżeli kartkę papieru będziesz składał na pół pięciokrotnie? 

Zadanie 6 
Kasia i Ewa mają razem 40 cukierków. Gdyby Kasia miała o 6 cukierków więcej, a Ewa 
o 6 cukierków mniej, to miałyby po tyle samo cukierków. Ile cukierków ma Kasia, a ile 
Ewa? 

Zadanie 7 
Kolorową wstążkę o długości 2 m 94 cm rozcięto na trzy części takie, że każda następna 
część jest 2 razy dłuższa od poprzedniej. Jaką długość ma każda część wstążki? 

Zadanie 8 
Z dwóch liczb naturalnych, jedna jest trzy razy większa od drugiej. Jeżeli od większej 
odejmiemy 2850,  a od mniejszej 450, to otrzymamy wyniki równe. Jakie to liczby? 

Zadanie 9 
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 10 
Pies waży 9 razy więcej niż kot, mysz jest 20 razy lżejsza od kota, a rzepa jest 6 razy 
cięższa niż mysz. Ile razy pies jest cięższy od rzepy? 

Zadanie 11 
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 12 
Każdy uczeń klasy V należy do koła matematycznego lub polonistycznego. 20 uczniów 
należy do koła matematycznego, 16 uczniów do koła polonistycznego, a do jednego i 
drugiego koła należy 6 uczniów. Ilu uczniów jest w tej klasie? 

Zadanie 13 
Podziel linią prostą tarczę zegara na dwie części tak, aby sumy liczb w każdej części 
tarczy zegara były równe. 

 



Zadanie 14 
Pewien smok miał tak długi ogon, że gdy oglądał się do tyłu, to nie widział jego końca. 
Gdyby jego ogon urósł o ¼ długości, to byłby dłuższy od 2 m, a gdyby smok stracił pół 
ogona, to i tak pozostała część byłaby niewiele krótsza od 1,5 m. Ile metrów ma ogon 
smoka, jeśli jego długość wyraża się liczbą całkowitą? 

Zadanie 15 

Dąb ma 22 lata, a sosna 6 lat. Za ile lat dąb będzie 3 razy starszy od sosny? 

Zadanie 16 
Jeżeli z lewej kieszeni przełożę do prawej 4,50 zł, to w prawej kieszeni będę miał tyle, ile 
miałem początkowo w lewej kieszeni. Ile pieniędzy mam teraz w lewej kieszeni, jeżeli 
łącznie mam 20,50 zł 

Zadanie 17 
Łasuch przyniósł ogromną pizzę. Na śniadanie zaprosił dwie smerfetki i kilku smerfów. 
Każdy z gości zjadł 1/12 pizzy. Ile smerfów zaprosił na śniadanie łasuch, jeżeli sam 
również spożył 1/12 pizzy i cała pizza została zjedzona na śniadanie? 

 
Zadanie 18 

Znajdź liczbę dwucyfrową, w której różnica cyfry dziesiątek i cyfry jedności wynosi 6, a 
cyfra jedności stanowi ¼ cyfry dziesiątek. 

Zadanie 19 
Pitagoras, matematyk grecki, który żył w VI w. p.n.e. zapytany o liczbę swoich uczniów, 
odpowiedział: „Połowa moich uczniów uczy się matematyki, czwarta część przyrody, 
siódma część milczenia, resztę stanowią trzy kobiety”. Ilu uczniów miał Pitagoras? 

 
Zadanie 20 

Okręt przepłynął 4/11 całego rejsu i pozostało mu do przebycia o 360 mil więcej niż 
przepłynął. Jak długi jest rejs tego okrętu? 

Zadanie 21 
O ile cm2 zwiększy się pole prostokąta o obwodzie 24 cm i długości 8 cm, jeżeli długość 
tego prostokąta zwiększysz o 1/10 

 


