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Zadanie z matematyki: 

 

W pewnej bibliotece miejskiej zlecono przegląd wszystkich książek dla młodzieży. Po ich 

przeglądzie okazało się, że 1/4 tych książek była w fatalnym stanie. 2/5 z książek dla 

młodzieży wymagało gruntownego klejenia. Reszta z tego rodzaju książek była w bardzo 

dobrym stanie i nadawała się do dalszego wypożyczania. Pani bibliotekarka miała podać w 

sprawozdaniu jaka część książek dla młodzieży w tej bibliotece nadal nadawała się do 

wypożyczania ze względu na ich dobry stan.  

 

Dane: 

1/4 książek w stanie fatalnym 

2/5 książek w stanie do naprawy 

 

Szukane: 

część książek w stanie bardzo dobrym nadająca się do wypożyczania 

 

 

Rozwiązanie: 

Aby Pani bibliotekarka mogła wyliczyć ilość książek młodzieżowych, które były w bardzo 

dobrym stanie, musiała dodać te książki, które były w złym stanie do tych, które nadawały się 

do naprawy. 

 

W działaniu, musimy sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika: 

 

1/4 + 2/5 = 5/20 + 8/20 = 13/20 

 

13/20 to część książek młodzieżowych, które nie były w najlepszym stanie i musiały być 

zreperowane. 

 

Jeśli założymy że wszystkie książki dla młodzieży stanowią 20/20 (czyli cały taki 

księgozbiór) to od tego ułamka musimy odjąć część książek, które są bardzo zniszczone i 

wymagają naprawy. 

 

20/20 - 13/20 = 7/20 

 

Odp. Pani bibliotekarka musiała podać, że 7/20 książek to ta część, która była w bardzo 

dobrym stanie i nadal nadawała się do wypożyczania ze względu na ich dobry stan. 

 

Projekt „Matematyka jest wszędzie”  - zadania 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie  
 
 
1.       W telewizji pokazano dwie części filmu – każda trwała 42 minuty. Między nimi był blok  
reklamowy. Pierwsza część filmu rozpoczęła się o godzinie 9:55, a druga – zakończyła się o 
godzinie 11:25. Ile minut trwał blok reklamowy? 
Odp. Blok reklamowy trwał 6 minut. 
 
2. Na mapie o skali 1 : 200 000 dwie drogi mają długości 4cm i 5cm. Jaka jest rzeczywista 
różnica długości tych dróg? 

A. 1km  B. 2km   C. 10 km  D. 20 km 
Odp. B. 2 km 
 
3. Rodzicie Kasi mają działkę w kształcie kwadratu o boku długości 5 m. Postanowili zrobić 
bramkę wejściową o szerokości 50 cm, a resztę działki zagrodzić płotem. Jaką długość ma płot? 
A - 4 m 50 cm, B - 5 m 50 cm,  C - 20 m 50 cm,  D - 19 m 50 cm 
Odp. D. 19 m 50 cm 
 
4. Ania chce kupić grę za 75 zł. Dostała od babci 30 zł i od teraz każdego miesiąca 
postanowiła odkładać ze swojego kieszonkowego po 15 zł. W którym z kolei miesiącu Ania 
uzbiera wystarczającą ilość pieniędzy na grę?  
A – pierwszym, B – drugim, C – trzecim, D - piątym 
Odp. C 
 
5.        Hania napełniła sokiem duże słoiki o pojemności 0,5 litra i małe o pojemności 0,3 litra.  
Sprawdź prawidłowość odpowiedzi 

A. W 5 małych słoikach mieści się 2,5 litra soku    
B. W 8 dużych słoikach mieści się więcej soku niż w 10 małych słoikach 

Odp. A – fałsz, B – prawda. 
 
6.        Bułka i trzy bochenki chleba kosztują razem 12 zł, a bułka i dwa bochenki kosztują łącznie  
8,50 zł. Ile kosztuje bułka? 
Odp. Bułka kosztuje 1,50 zł. 
 
7.        Ewa miała w portfelu 140 lewów bułgarskich i 90 zł. W kantorze wymieniła lewy na  
złotówki. 1 lew bułgarski: skup 2,16 zł, sprzedaż 2,31 zł. Czy kwota, którą Ewa miała po wymianie 
lewów na złote, była większa niż 400 zł? 
Odp. Kwota, którą miała Ewa po wymianie lewów na złotówki nie była większa od 400 zł. 
 
8. Telewizor kosztował 550 zł. Cenę podwyższono o 10%. Ile teraz kosztuje telewizor? 
Odp. Obecnie telewizor kosztuje 605 zł. 
 
9. Janek miał 130 zł. 30 % tej kwoty wydał na grę komputerową. Ile pieniędzy mu zostało? 
Odp. Jankowi zostało 91 zł. 
 
10. Firma internetowa BAJTEX działa od poniedziałku do piątku. Pierwszy dzień października 
w pewnym roku wypada w sobotę. W którym miesiącu firma BAJTEX będzie czynna więcej dni – 
w październiku tego roku, czy w poprzedzającym go wrześniu?  
Odp. We wrześniu firma była czynna o jeden dzień dłużej niż w październiku. 



KRZYŻÓWKI MATEMATYCZNE







WIERSZE



 

 

Matematyka w sklepie 

 

Siedzi mały Janek w domu 

myśli sobie po kryjomu 

i nie mówi nic nikomu, 

że jest w stresie bardzo dużym. 

 

Gryzie pióro i ołówek, 

bo matematyka z rana  

taka jest skomplikowana. 

 

Siedzi tak i liczy cicho. 

Tu coś doda, tam odejmie, 

tu coś skreśli, tam dopisze. 

 

Liczby pierwsze i złożone... 

Czy na teście tylko one? 

Czy też będzie inne licho? 

Myśli sobie Janek cicho.... 

 

Gdyby słuchać mi się chciało... 

Materiału już niemało!!! 

NWW by szybko poszło, 

NWD łatwizna wielka, 

a ułamki? błaha sprawa! 

Tak mówi Nauczycielka. 

 

Bo to licznik i mianownik. 

Skracaj tutaj i rozszerzaj, 

pomnóż, podziel, podaj wynik. 

 

Szacowanie, dodawanie i ogólne 

wyliczanie. 

A Jan? 

Utknął! 

Nie pamięta! 

 

Wchodzi mama zadziwiona, 

prosi Janka  

Zrób zakupy, bo brakuje coś do zupy! 

  

Syn posłusznie wziął pieniądze, 

kupił wszystko w warzywniaku. 

A za resztę ...coś dla siebie 

chciał tam wybrać ... 

 

Stoi, myśli i wylicza, 

tu szacuje, tam odlicza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile groszy to złotówka? 

Ile złotych to dziesiątka? 

 

Czy za mało ma? Czy dużo? 

 

Pyta pani uśmiechnięta, 

czy coś podać, jakoś pomóc? 

Jan się kręci i czerwieni, 

nie wie ile ma w kieszeni. 

 

Wstyd mu było, no więc wyszedł. 

Wpadł do domu, trzasnął drzwiami 

I nie mówiąc nic nikomu 

Znów od nowa wszystko liczył. 

 

Ćwiczył, liczył, odejmował 

Już się niczym nie przejmował. 

Ćwiczył rano i w południe, 

Do perfekcji doszedł cudnie. 

 

 

Matma to nie łatwa sprawa 

Lecz nie umieć nie wypada!!! 

Wszędzie Ci potrzebna będzie 

W szkole, w sklepie 

Czy w urzędzie. 

 

Ucz się pilnie, pracuj śmiało  

A problemów będzie mało. 

  

 

 

 

 

 

 

 

W kuchni z matematyką 

 
Kiedy jesteś głodny 

to do kuchni pędź. 

 

Przygotuj posiłek 

na jaki masz chęć. 

 

I zdziwić się możesz, 

jakie proste to jest, 

wykorzystaj ułamki 

to na pewno pysznie zjesz. 

 

¼ czy litr, 

łyżka może dwie, 

szklankę dodaj albo  dwie. 

 

Każdy produkt zważ, 

w piekarniku piecz. 

 

Nie zapomnij o temperaturze, 

bo to ważna rzecz. 

 

A gdy przyjdą znajomi, 

to na równe część  dziel. 

 

Sprawiać innym radość, 

takie łatwe jest . 
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