
Łamigłówka 15 – oddajemy do 03.06.2019 

Babcia przyniosła na targ 100 jajek, które chciała 

sprzedać za 32 zł. Gdy sprzedała czwartą część 

wszystkich jajek, spostrzegła, że część jajek jest 

popękanych. Odłożyła je zatem na bok i aby zarobić 

zamierzone 32 zł, resztę jajek sprzedała za 40 

groszy za sztukę. Oblicz, ile jajek było popękanych. 
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