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ZADANIE 1
Puszki z przecierem pomidorowym mają kształt walca o średnicy podstawy 4 cm oraz wysokości 3 cm. Puszki
te mogą być na kilka sposobów zapakowane ciasno po 4 sztuki w prostopadłościenne tekturowe pudełka.
Wybierz jeden z możliwych sposobów zapakowania puszek, zrób odręczny rysunek siatki odpowiedniego
prostopadłościanu i podaj długości krawędzi tego prostopadłościanu.

ZADANIE 2
Obwód czworokąta wypukłego ABCD jest równy 50 cm. Obwód trójkąta ABD jest równy 46 cm, a obwód
trójkąta BCD jest równy 36 cm. Oblicz długość przekątnej BD.

ZADANIE 3
Huta szkła produkuje kulki szklane o promieniu 5 cm. Do wysyłki będą one pakowane po 4 sztuki w sztywne
pudełka w kształcie walca, którego wysokość wynosi 10 cm, a średnica 24 cm. Czy dobrze została dobrana
średnica tych pudełek?

ZADANIE 4
Przyprostokątne trójkąta ABC mają długości 10 i 24. Przeciwprostokątna trójkąta KLM podobnego do niego
ma długość 39. Oblicz pole trójkąta KLM.

ZADANIE 5
Dwudziestu sześciu uczniów klasy gimnazjalnej postanowiło wybrać się na czterodniową wycieczkę z trzema
noclegami. Trasa przejazdu wynosiła łącznie 600 km. W biurze turystycznym uczniowie otrzymali następujące
propozycje:
– cena jednego noclegu – 25 zł od osoby
– wyżywienie w ciągu jednego dnia (śniadanie, obiad, kolacja) – 30 zł od osoby
– bilety wejściowe do muzeum i przewodnik grupy dla całej wycieczki – 1200 zł
– cena 1 km przejazdu autokarem – 2,50 zł
Oblicz łączny koszt wycieczki dla całej grupy, jeśli pierwszego dnia uczniowie mają zamiar skorzystać tylko z
obiadu i kolacji, czwartego dnia tylko ze śniadania. Oblicz koszt wycieczki na jednego ucznia.

ZADANIE 6
Za 4 lata Ula będzie miała dwa razy więcej lat niż miała 2 lata temu. Ile lat ma Ula?

ZADANIE 7
Drużyna żeglarska, płynąc po największym polskim jeziorze Śniardwy, odległość między dwiema przysta-
niami, która na mapie w skali 1:1 000 000 wynosi 5 cm, pokonała w czasie 2 godzin i 30 min. Oblicz średnią
prędkość żaglówki.

ZADANIE 8
Na planie pokoju w skali 1 : 50 prostokątna podłoga ma wymiary 8 cm i 12 cm. W skali 1 : 1 pole powierzch-

ni podłogi tego pokoju jest równe
A) 96 m2 B) 48 m2 C) 24 m2 D) 12 m2
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ZADANIE 9
Uprość wyrażenie
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ZADANIE 10
Cena pewnego towaru wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 69,55zł. Ile będzie kosztował ten sam towar jeżeli
podatek VAT zostanie zwiększony do 22%?

ZADANIE 11
Wnuczek ma tyle miesięcy co dziadek lat. Razem maja 91 lat. Ile lat ma dziadek, a ile wnuczek?

ZADANIE 12
Oblicz wysokość prostopadłościanu, którego podstawa jest prostokątem o wymiarach 3 i 4, a pole powierzchni
całkowitej wynosi 94.

ZADANIE 13
Album do zdjęć ma 21 stron. W albumie są 63 zdjęcia. Na każdej stronie jest taka sama liczba zdjęć. Które
wyrażenie opisuje liczbę zdjęć znajdujących się na jednej stronie albumu?
A) 21 + 63 B) 21 : 63 C) 63 : 21 D) 63− 21

ZADANIE 14
Figurami podobnymi są figury

I II III IV

A) II i III B) III i IV C) I i IV D) I i II

ZADANIE 15
Ewa jadąc drogą widziała elektrownię wiatrową oznaczoną na rysunku literą E. Z punktu A widziała ją pod
kątem 30◦ stopni do kierunku drogi. A z punktu B pod kątem 60◦. Przejeżdżając przez punkt C minęła elek-
trownię. Długość odcinka AB jest równa 20km.
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a) Oblicz miary kątów AEB i BEC.

b) Oblicz długość odcinka BC.

c) Oblicz odległość elektrowni od drogi.
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√

3 ≈ 1, 75.

2

https://www.zadania.info

