
Zadania z rozwiązaniami dla klasy 6-ej. 

 

Zadanie 1.  

Adaś i Jaś pięć razy w ciągu wakacji chodzili  do lasu na grzyby. 

Adaś za pierwszym razem zebrał 28 grzybów, za drugim 25, za trzecim razem zebrał 36, za czwartym 

42 i za piątym 47. 

Jaś zebrał za pierwszym razem 36 grzybów, za drugim razem 28, za  trzecim  47 , za czwartym 25 i za 

piątym 42. 

 Nie dodając powiedzcie, który z nich zebrał w sumie więcej grzybów. 

Rozwiązanie. 

Jak to rozwiązać nie sumując grzybów Adasia i potem Jasia? Zwróćcie uwagę, że pytanie jest o 

różnicę- kto zebrał więcej, kto mniej.  Trzeba więc  porównać  to co zebrał każdy z chłopców, a nie 

policzyć ile zebrali. 

Najlepiej wypiszmy w dwóch kolumnach podane liczby: 

Adaś 28 25 36 42 47 

Jaś 36 28 47 25 42. 

Przy   porównywaniu   jeśli dwie liczby są takie same, nic to nam nie da. Można  więc  je  wykreślić. 

Okazuje się, że każda  liczba u Adasia ma taką samą liczbę  u Jasia.  Czyli obaj chłopcy zebrali w sumie 

po tyle samo grzybów. Jeśli ktoś chce wiedzieć ile, musi dodać. Ale do już jest inne zadanie. 

Zadanie 2. 

Mikołaj i Piotruś zrywali z leszczyny orzeszki. Potem dzielili je między sobą. Za każdym razem Mikołaj 

brał dla siebie parzysta liczbę orzechów najpierw 2, potem 4, potem 6 aż doszedł do 14-tu, a 

Piotrusiowi dawał nieparzystą liczbę: najpierw 1, potem 3, potem 5 potem 7 i na końcu dał mu 13 

orzechów. Nie wykonując dodawania, powiedz, kto dostał więcej orzechów i o ile więcej? 

Rozwiązanie. 

Tutaj też mamy porównać liczby orzechów, a nie policzyć dokładnie, kto ile dostał. Wypiszmy więc 

kolejne liczby dla Mikołaja i dla Piotrusia: 

Mikołaj:  2 4 6 8 10 12 14 

Piotruś:  1 3 5 7 9 11 13. 



Od razu widać, ze za każdym razem Mikołaj brał sobie o jeden orzech więcej. Mikołaj rozdawał 

orzechy 7 razy, więc wziął sobie o 7 orzechów więcej niż dał Piotrusiowi. Nie był  to więc 

sprawiedliwy podział. 

Zadanie 3. Szkoła ma sześć klas . W I, II i III klasie jest razem 120 uczniów. W IV klasie jest o 5 

uczniów mniej niż w I-ej, w V klasie jest o 6 uczniów mniej niż w drugiej, a w VI klasie  jest  o  9  

uczniów  mniej niż w III. Ilu jest ogółem uczniów w szkole? 

Rozwiązanie. 

W tym zadaniu pytają nas o ogólną liczbę uczniów w szkole, więc trzeba będzie dodawać liczby 

uczniów ze wszystkich klas.  Ale nie wiemy ile jest uczniów w klasie I,  ile w klasie II  a ile w klasie III. 

Ale  możemy obliczyć o ilu uczniów mniej jest razem w klasach  IV, V i VI niż w klasach I, II i III. 

 To łatwe: 

5 + 6 + 9 = 20.  Jest 20 uczniów mniej w klasach IV, V i VI niż w klasach I, II i III. 

  Jeśli teraz dodamy do siebie :  120 + ( 120 – 20) = 220, to właśnie obliczyliśmy ilu jest uczniów  w 

całej szkole. 

Od razu widać, ze za każdym razem Mikołaj brał sobie o jeden orzech więcej. Mikołaj rozdawał 

orzechy 7 razy, więc wziął sobie o 7 orzechów więcej niż dał Piotrusiowi. Nie był  to więc 

sprawiedliwy podział. 

Zadanie 4. 

Ewa kupiła na Święta cztery torebki różnych cukierków.  Za pierwsze trzy torebki zapłaciła 43 zł. Za 

trzy torebki bez drugiej zapłaciła 41 zł. Za trzy torebki bez trzeciej zapłaciła 46 zł  a za trzy torebki bez  

pierwszej zapłaciła 38 zł. Ile Ewa zapłaciła za wszystkie torebki cukierków? Ile kosztowała każda z 

nich? 

Rozwiązanie. 

Mamy cztery torebki cukierków. Dla wygody oznaczmy, że kosztowały, np. tak: 

A zł – pierwsza torebka 

B zł – druga torebka 

C zł– trzecia torebka   

D zł – czwarta torebka. 

 Zapiszemy  matematycznie  to co wiemy z treści zadania:  

A + B + C = 43 zł  

A + C + D = 41 zł 

A + B + D = 46 zł  



B + C + D = 38 zł 

Mamy 4 równania.  Jeśli dodamy je  do  siebie  stronami, otrzymamy: 

3A + 3B + 3C + 3D =43+41+46+38.  Trochę przekształcimy: 

3( A + B +C+D) =168     Podzielimy przez 3: 

A + B+C +D =56.  A wiec Ewa wydała na cztery torebki cukierków 56 zł. 

Teraz wystarczy porównać ostatnie równanie z czterema poprzednimi, aby wiedzieć, ile kosztowała 

każda torebka: 

56 – 43 = 13          tyle  pierwsza torebka, (A) 

56 – 41 = 15 zł      tyle kosztowała druga torebka, (B)  

56 – 46 = 10 zł      tyle kosztowała trzecia torebka, (C)  

56 – 38 = 18 zł      tyle kosztowała czwarta torebka, (D)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


