BRUTTO, NETTO, TARA
masa brutto to masa towaru z opakowaniem
masa netto to masa towaru bez opakowania
masa tara to masa samego opakowania

masa brutto

masa netto

masa tara

1. Dokończ zapisy.
masa brutto – masa netto =
………..……….. masa brutto – masa tara =
………..……….. masa brutto – masa netto
= ……….………..
2. Czekoladki wraz z opakowaniem ważą 750 dag. Ile ważą czekoladki, jeśli
opakowanie waży 25 dag?
3. Słój z dżemem truskawkowym waży 900 g. Na etykietce jest napisane: Masa netto
850 g. Ile waży pusty słój?
4. Skrzynka z jabłkami waży 1280 dag. Ile dekagramów waży pusta skrzynka, jeśli
jabłka ważą 1200 dag?
5. Ogrodnik spakował zebrane pomidory. Włożył je do 100 skrzynek, do każdej po 14 kg
pomidorów. Masa jednej skrzynki jest równa 2 kg. Jaka jest masa pomidorów razem ze
skrzynkami?
6. Samochody przewożą meble z hurtowni do sklepu. Meble przygotowane do przewiezienia
ważą 6000 kg, a ich opakowanie 400 kg.
a) Jaka jest masa przygotowanego ładunku do przewiezienia?
b) Ile co najmniej kursów musi wykonać samochód o ładowności 2000 kg, aby przewieść ten
towar?
c) Ile co najmniej kursów musi wykonać samochód o ładowności 1500 kg, aby przewieść ten
towar?

7. Czekoladki wraz z opakowaniem ważą 800 g. Masa czekoladek jest o 680 g większa
od masy opakowania. Ile ważą czekoladki?
Sytuację opisaną w zadaniu można przedstawić na rysunku:
masa tara

masa netto

masa brutto

800 g
680 g
a) Które wyrażenie opisuje masę opakowania?
A. (800 g – 680 g) : 3
B. (800 g – 680 g) : 2
C. 800 g : 2 – 680 g
D. 680 g : 2
b) Które wyrażenie opisuje masę czekoladek?
A. (800 g – 680 g) : 2 + 680 g
B. (800 g – 680 g) 2
C. (800 g – 680 g) : 3 + 680 g
D. (800 g – 680 g) 3
8. Pan Konrad zebrał ze swojej działki truskawki i wyłożył je do skrzynki. Masa skrzynki
z truskawkami to 26 kg. Ile ważą truskawki, jeśli ich masa jest o 24 kg większa od masy
skrzynki?
9. Mama kupiła suszone śliwki w puszce. Masa brutto suszonych śliwek wynosi 95 dag. Jaka
jest masa śliwek, jeśli jest ona o 73 dag większa od masy puszki?
10. Proszek do prania wraz z opakowaniem waży 800 dag. Masa proszku jest o 760 dag większa
od masy opakowania.
a) Ile waży sam proszek?
b) Ile będzie ważył proszek z opakowaniem, gdy odsypiemy połowę proszku?
11. Skrzynia z bananami waży 20 kg. Ile ważą banany, jeśli są masa bananów jest 9 razy
większa od masy skrzyni?
12. Czekoladki wraz a opakowaniem ważą 600 g. Masa czekoladek jest 4 razy większa od masy
opakowania. Ile ważą czekoladki?
13. Mama kupiła rodzynki w pudełku. Masa brutto rodzynek wynosi 120 dag. Jaka jest
masa netto, jeśli masa rodzynek jest 5 razy większa od masy pudełka?
14. W hurtowni herbaty, herbata wraz z opakowaniem waży 18 kg. Herbata ta jest pakowana
w metalowe puszki i jej masa jest 2 razy większa od masy opakowania. Ile waży sama
herbata?

