
Klasa IV  

Ułamki dziesiętne - zadania 

 

Zad.1  

Pluszowy miś kosztuje 20zł i jest 10 razy droższy od piłeczki. Natomiast rower kosztuje tyle, 

co 1000 piłeczek. Ile kosztuje piłeczka, a ile rower? 

 

Rozwiązanie 

Obliczamy cenę piłeczki: 

20 : 10 = 2  

Obliczamy cenę roweru: 

2 · 1000 = 2000 

Odp. Piłeczka kosztuje 2zł, a rower 2000zł. 

 

Zadanie 2 i zadanie 3 rozwiąż analogicznie jak zadanie 1 

 

Zad.2 

Bluzka, która jest 100 razy droższa od skarpetek kosztuje 147zł. Natomiast kurtka jest 1000 
razy droższa od skarpetek. Ile kosztuje kurtka, a ile skarpetki? 

 

Zad.3 

Karnet miesięczny na zajęcia sportowe w Klubie Fitness  jest 10 razy tańszy od karnetu 
rocznego i 10 razy droższy od karnetu trzydniowego.  

a) Ile kosztuje karnet na miesięczne i trzydniowe zajęcia, jeżeli karnet roczny kosztuje 

2500 zł?  

b) O ile drożej kosztuje dzień zajęć fitness w karnecie miesięcznym, od ceny dnia zajęć 
fitness w ramach karnetu rocznego? Liczba zajęć w karnecie rocznym wynosi 250,      
a w karnecie miesięcznym 20 dni. 

 

Zad.4 

Sznurek o długości 4,2m pocięto na 3 części tak, że każda następna część była dłuższa od 
poprzedniej o 0,5m. Jaką długość miała każda z tych części? 

 

Rozwiązanie 

Do takich zadań dobrze jest zrobić sobie rysunek pomocniczy 

I_______________I______________________I____________________________________I 

         

              X                                X + 0,5m                                  X + 0,5m + 0,5m 



 

Obliczamy o ile cm  w sumie dłuższa jest każda  z wydłużanych  części: 

0,5 + 0,5 + 0,5 = 1,5  

Obliczamy długość sznurka po odjęciu „wydłużeń”: 

4,2 – 1,5 = 2,7 

Dzielimy tak otrzymaną długość na 3 równe  części; 

2,7 : 3 = 0,9 

Pierwsza część sznurka ma długość 0,9m, a kolejne: 

0,9 + 0,5 = 1,4 

1,4 + 0,5 = 1,9 

Odp. Kawałki sznurka mają długości kolejno: 0,9m;   1,4m ;  1,9m 

 

Zadanie 5 i zadanie 6 rozwiąż analogicznie jak zadanie 4 

 

Zad.5 

Wodę z beczki o pojemności 10 litrów rozlewa się  do konwi. 
Jaką pojemność mają 4 konwie jeżeli wiadomo, że w każdej kolejnej mieści się o 0,4 litra 

więcej niż w poprzedniej? 

 

Zad.6 

Piechur przeszedł trasę z Kątów do Pokoju o długości 47,7 km w ciągu 3 dni.  Drugiego dnia 

przeszedł trasę o 0,9km dłuższą niż pierwszego dnia, a trzeciego o 0,9km dłuższą niż 
poprzedniego dnia.  

a) Jak długie odcinki trasy piechur pokonywał każdego dnia?  

b*) dla chętnych 

Gdyby piechur szedł przez 10 dni w tempie, w jakim przeszedł pierwszy odcinek trasy, to 
jaką drogę by pokonał? A gdyby szedł przez 10 dni w tempie, w jakim przeszedł trzeci 
odcinek trasy, to jaką drogę by pokonał? Ile wynosi różnica długości tych tras? 

  

 

 

Uwaga! 

 

Jeżeli zadanie wydaje się bardzo zawikłane, staraj się rozwiązywać kawałkami. Może              
w trakcie rozwiązywania pojawi się pomysł, jaki kolejny krok wykonać, a jeżeli nawet nie,       

to przynajmniej część zadania będzie rozwiązana. Zawsze to poprawi Twoją ocenę. 
 

Powodzenia😊 

 

 


