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Zadanie 1
Korzystając z cyfr 1, 3, 5, 7, 9, znaków działań arytmetycznych oraz nawiasów,
zapisz liczby: 0, 2, 4, 6, 8.

Zadanie 2
Za pomocą pięciu trójek oraz znaków działań arytmetycznych zapisz:
a) liczbę 10
b) liczbę 37
c) liczbę 45

Zadanie 3
Liczbę 12 bardzo łatwo wyrazić przez trzy czwórki oraz znaki podstawowych
działań arytmetycznych: 4 + 4 + 4 = 12.
Spróbuj zrobić to samo, korzystając z trzech innych jednakowych cyfr.
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Zadanie 4
W kolejnym zadaniu dobrano jeszcze jedną cyfrę. Teraz masz do dyspozycji
cztery jednakowe cyfry. Korzystając z nich oraz z czterech podstawowych działań
arytmetycznych, zapisz liczbę 12.

Zadanie 5
Liczbę 16 wyraź za pomocą:
a) czterech cyfr 2,
b) czterech cyfr 5,
c) czterech cyfr 8
oraz znaków podstawowych działań arytmetycznych.

Zadanie 6
Korzystając z trzech ósemek oraz znaków podstawowych działań arytmetycznych
zapisz trzy kolejne liczby nieparzyste
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Zadanie 7
Liczbę 30 zapisz za pomocą:
a) trzech trójek,
b) trzech piątek,
c) trzech szóstek
oraz znaków podstawowych działań arytmetycznych.

Zadanie 8
Która z podanych liczb nie pasuje do pozostałych i dlaczego?
7, 9, 10, 18, 25

Zadanie 9
Do pewnej liczby dodano 343 i wtedy jej wartość zwiększyła się osiem razy. Jaka
to liczba?
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Zadanie 10
Pomiędzy cyfry pewnej liczby wstawiono dodatkową cyfrę i wtedy otrzymano liczbę
trzycyfrową dziewięć razy większą od liczby początkowej. Jaka cyfra znajduje
się na pozycji jedności w każdej z tych liczb?

Zadanie 11
Kiedy do pewnej liczby dodano 9, otrzymaną sumę pomnożono przez 3, następnie
od otrzymanego wyniku odjęto 5 i całość podzielono przez 2, to otrzymano 20.
Wyznacz początkową liczbę.

Zadanie 12
Przestawiając cyfry pewnej liczby, otrzymujemy liczbę o 72 mniejszą od początkowej.
Jaka to liczba?
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Zadanie 13
Pewna liczba przy dzieleniu przez 6 daje wynik o 45 mniejszy od tej liczby. Jaka
to liczba?

Zadanie 14
Jeżeli czwarta część połowy dwukrotności pewnej liczby jest równa 16, to jaka
to liczba?

Zadanie 15
Uzupełnij:
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Zadanie 16
Zapisz liczbę 100, używając do tego trzech jednakowych liczb dwucyfrowych oraz
znaków podstawowych działań arytmetycznych.

Zadanie 17
Dopisując zero z prawej strony pewnej liczby naturalnej, powiększono ją o 774.
Jaka to liczba?

Zadanie 18
Liczbę 4653 przedstaw w postaci sumy dwóch składników tak, aby jeden z nich
miał na końcu zero i aby po skreśleniu tego zera otrzymać drugi składnik sumy.
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Zadanie 19
Znajdź takie trzy liczby dodatnie, aby ich suma była równa iloczynowi. Czy potrafisz
znaleźć cztery takie liczby?

Zadanie 20
Zapisz liczbę 100 za pomocą sześcianów trzech liczb jednocyfrowych. Jak zwykle
w takich zadaniach można użyć podstawowych działań arytmetycznych.

Zadanie 21
Odjemnik jest dziewięć razy mniejszy od odjemnej. Jaka jest różnica?
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Zadanie 22
Jak zmieni się iloczyn trzech liczb, jeśli każdą z nich zmniejszymy dwa razy?

Zadanie 23
Pomiędzy liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wstaw znaki działań tak, aby w wyniku
otrzymać 100.

Zadanie 24
Pomiędzy liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wstaw znaki działań tak, aby w wyniku
otrzymać 40.
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Zadanie 25
Wykorzystując wszystkie dziesięć cyfr oraz znaki podstawowych działań
arytmetycznych, zapisz liczbę 1.

Zadanie 26
Zapisz liczbę 7 za pomocą:
a) czterech trójek
b) czterech czwórek
c) czterech szóstek
d) czterech dziewiątek
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Zadanie 27
Zapisz liczbę 100 za pomocą:
a) pięciu jedynek
b) pięciu trójek
c) pięciu piątek
d) pięciu dziewiątek
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