
Zad.7. 

 

Tomek wypożyczył książkę „Harry Potter i Zakon Feniksa”, która ma 

960 stron. W ciągu pięciu godzin przeczytał 120 stron książki. Ile 

czasu potrzebuje na jej  dokończenie, jeżeli będzie czytał z tą samą 

szybkością? 

 

Zapisz obliczenia. 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
 

Odpowiedź: Tomek potrzebuje na dokończenie książki ........................ 

 

Opinia Rodzica: Proszę postawić X 

 

1. Dziecko wykonało samodzielnie zadania: 

 

2. Dziecko nie umiało kilku zadań: 

 

Podpis Rodzica: ……………………...…. 

Opinia ucznia:  

Zadania były:  

 

 

 

 

 

       Dziękujemy! 
Redakcja: M. Sulewska, J. Małkowska, A. Stryjak, M. Szymańska 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tekst 1 

 LEWIS CLIVE STAPLES  (1898 – 1963);  ang. pisarz, historyk literatury, 

filozof – moralista (...) wybitny znawca średniowiecza (...); baśnie dla dzieci 

(Opowieści z Narnii, t. 1 – 7 1950 – 1955, wydanie polskie  1985 – 89). 

Encyklopedia multimedialna PWN 2000 

Zad.1.  

Polskie wydanie Opowieści z Narnii  ukazało się w: 

A. pierwszej połowie XIX wieku. 

B. drugiej połowie XIX wieku. 

C. pierwszej połowie XX wieku. 

D. drugiej połowie XX wieku. 

 

Zad.2.  

Strona tytułowa książki C. S. Lewisa Opowieści z Narnii ma kształt 

prostokąta   o wymiarach  12,5 cm x 19,5 cm. Ile wynosi pole powierzchni 

tej strony? 

Zapisz obliczenia. 
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Łatwe  
Trudne  

Najtrudniejsze 

było zad: 
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Tekst 2 

Bibliotekarka przeprowadziła wśród 200 uczniów klas V i VI ankietę  

na najpopularniejszą książkę. Diagram poniżej przedstawia jej 

wyniki.
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Diagram do  zadań od 3. do 5. 

Zad.3. 

Uzupełnij zdania: 

Książkę Harry Potter  przeczytało o .............. uczniów więcej niż 

książkę pt. Tam gdzie spadają anioły. Dwie najbardziej poczytne 

książki przeczytało łącznie .................... uczniów. 

Zad.4. 

Oblicz, o ile mniej uczniów przeczytało książkę W pustyni i w puszczy 

niż książkę Harry Poter.  

Zapisz obliczenia. 

                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

Zad.5. 

 

Oblicz, ilu uczniów czyta inne książki niż wymienione na diagramie.  

Zapisz obliczenia. 

                               
                               
                               
                               
                               
 

Zad.6. 

 

Trzy tomy Opowieści z Narnii mają razem 650 stron. Tom drugi ma 75 stron 

więcej od pierwszego, a tom trzeci 25 stron mniej od drugiego.  

a) Oblicz, ile stron ma każdy z tomów. 

Zapisz obliczenia. 

                               
                               
                               
                               
                               
 

Odpowiedź: Pierwszy tom ma .....................stron, drugi ...............stron a 

trzeci ...............stron. 

b) Oblicz, ile czasu potrzebuje Adam na przeczytanie każdego z tych trzech 

tomów, jeżeli w ciągu godziny czyta 25 stron tekstu. 

 

Zapisz obliczenia. 

                               
                               
                               
                               
                               
 

Odpowiedź: Adam potrzebuje ................................... na przeczytanie 

pierwszego tomu, ………………. na przeczytanie drugiego tomu  

i …………………………. na przeczytanie trzeciego tomu Opowieści z 

Narnii. 


