
Karta pracy 5 e. matematyczna klasa 1 

Drodzy Uczniowie, 

niżej macie do rozwiązania zadania tekstowe, utrwalicie sobie czytanie i obliczenia w 

poznanym zakresie. Jeżeli , któreś zadanie będzie za trudne to go nie rozwiązujcie. 

Rozwiązujcie samodzielnie! Pracę zaplanujcie na cały tydzień. 

Zadanie 1 

 Janek ma  6 znaczków zagranicznych i 6 krajowych. Ile znaczków ma Janek? 

Rozwiązanie:............................................................. 

Odpowiedź:............................................................................................... 

Zadanie 2 W tym zadaniu zapisz pytanie, a następnie je rozwiąż. 

Tolek i Mila robili lalki ze słomki. Tolek zrobił 7 lalek, a Mila 5 lalek. 

Ile __________________________________________________ 

Rozwiązanie:............................................................. 

Odpowiedź:................................................................................................... 

Zadanie 3 W tym zadaniu zapisz pytanie, a następnie je rozwiąż. 

 Tolek i Mila zrobili 13 lalek ze słomki. Tolek zrobił 8 lalek. 

Ile _____________________________________________________ 

Rozwiązanie:............................................................ 

Odpowiedź:............................................................................................................ 

Zadanie 4 W tym zadaniu zapisz pytanie, a następnie je rozwiąż. 

Tolek i Mila zrobili 13 lalek ze słomki. Mila zrobiła 5 lalek. 

Ile ____________________________________________________ 

Rozwiązanie:.............................................................. 

Odpowiedź:........................................................................................................ 

Zadanie 5 

 Układamy zadanie do ilustracji. Układaj ustnie(powiedz sobie), a następnie rozwiąż. 

 



Rozwiązanie:........................................................... 

Odpowiedź:............................................................................................................ 

 

  

Zadanie 6. 

W domu Franka jest pies i papuga. Ile nóg mają razem zwierzęta? 

  

Rozwiązanie:…………….. 

 

Odp. Zwierzęta mają razem ………… nóg. 

  

Zadanie 7. 

Janek maluje płot u dziadka w ogrodzie. Płot zbudowany jest z 10 desek, Janek pomalował 

dopiero 3 deski. Ile desek zostało Jankowi do pomalowania? 

  

Rozwiązanie: ……………………………… 

 

Odp. Jankowi zostało do pomalowania ……………… desek. 

 

  

Zadanie 8. 

Ola oszczędza pieniążki na rower. Uzbierała do tej pory dwie monety 2zł, jedną monetę 1zł i 

jedną monetę 5zł. Ile pieniążków ma razem Ola? 

  

Rozwiązanie:……………………….......................... 

 

Odp. Ola ma razem ………………….złotych. 

  

 

 

Zadanie 9. 

Jurek ma 8 lat, a jego brat Jaś 3 lata. Jurek ma także siostrę Olę, która ma12 lat . Zapisz 

imiona dzieci od najmłodszego. 

 

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

 

Zadanie 10. 

Ołówek Oliwii do kaligrafii ma długość 9 cm, Ołówek Majki ma 3 cm . Jaką długość będą 

miały ołówki jak je złączymy? 

  

Rozwiązanie:  .....................……………. 

 

Odp.  ........................................................................................ 

  

Zadanie 11. 

W ogródku Julki rosną: 2 tulipany, 4 hiacynty, 1 żonkil i 2 zawilce. 

Ile kwiatów rośnie w ogródku Julki? 



  

Rozwiązanie:……………………………… 

 

Odp. W ogródku Julki rośnie …………………. kwiatów. 

 

 

  

Zadanie 12. 

Mama poszła na zakupy. Kupiła chałkę za 2 zł, kajzerki za 1zł oraz mleko za 3 zł. Ile mama 

wydała pieniążków na zakupy? 

  

Rozwiązanie:……………………………… 

 

Odp. Mama wydała ……………………. złotych na zakupy. 

  

Zadanie 13. 

Ala dostaje co dzień 2zł kieszonkowego. Ile Ala uzbiera pieniążków od poniedziałku do 

piątku? 

  

Rozwiązanie:………............. 

 

Odp. Ala uzbiera ………………… złotych. 

  

Zadanie 14. 

Janek ma opakowanie kredek, w którym jest 12 sztuk. 8 kredek się zgubiło. Ile kredek zostało 

Jankowi?  

Rozwiązanie:…………………………… 

 

Odp. ............................................................................................ 

  

Zadanie 15. 

Ala ma 6 lat a Franek 5? Ile lat mają razem? 

  

Rozwiązanie:………………… 

 

Odp. ................................................................................................. 

 


