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Zadanie 1. 

Kasia obliczyła, że jeżeli będzie szła z prędkością 50m/min, to dojdzie do szkoły 

w ciągu 30 minut. Po przejściu 2/3 drogi zatrzymała się na 5 minut. Z jaką 

prędkością musi iść dalej, aby dojść do szkoły w zaplanowanym czasie? 

Zadanie 2. 

Suma pól trzech prostokątnych działek warzywnych jest równa 2,5 ha. Długość 

pierwszej działki jest 3 razy większa od długości drugiej, a długość drugiej jest 6 

razy mniejsza od długości trzeciej. Szerokość każdej działki jest równa 50 m, co 

stanowi ¼ obwodu najmniejszej działki. 

a) Ile metrów bieżących siatki trzeba kupić na ogrodzenie tych działek? 

b) O ile arów pierwsza działka jest mniejsza od trzeciej? 

Zadanie 3. 

Z dwóch miast A i B odległych o 180 km wyjechały jednocześnie naprzeciw 

siebie dwa samochody. Gdy samochód jadący z miasta A po przejechaniu 0,375 

całej trasy zatrzymał się na 14 minut, a samochód jadący z miasta B po 

przejechaniu 1/3 całej drogi zatrzymał się na 20 minut, to minęło tyle samo 

czasu od chwili wyjazdu tych samochodów. Jaka była dotychczasowa prędkość 

tych samochodów? 

Zadanie 4. 

Pole rombu równa się 24 cm2. Suma długości przekątnych tego rombu jest 

równa 14 cm, a suma długości obwodów trójkątów prostokątnych, na które 

przekątne dzielą ten romb, jest równa 48 cm. Jakie długości maja przekątne , a 

jaką obwód tego rombu? 

 



 

Zadanie 5*. 

W równoległoboku ABCD poprowadzono wysokość EF przechodzącą przez 

środek przekątnej AC. Uzasadnij, że pola czworokątów AFED i FBCE są równe. 

(patrz rysunek poniżej ) 

                                      D                    E                              C 

 

                                A                            F                          B 

(Wskazówka!  Dwa trójkąty są przystające, gdy mają po jednym boku tej samej 

długości oraz kąty leżące przy tym boku tej samej miary. Wykorzystaj tę 

własność do pokazania, że rozważane czworokąty mają bok tej samej długości.) 

Zadanie 6. 

Dany jest kwadrat o boku długości 3 cm. Prostokąt ma pole dwa razy większe 

od pola tego kwadratu, a szerokość dwa razy mniejszą od jego boku. Jaka 

długość ma ten prostokąt? 

Zadanie 7. 

Pole trapezu równoramiennego wynosi 24 cm2. Wysokość trapezu jest równa 4 

cm, a ramię ma długość 5 cm. Oblicz obwód tego trapezu. 

Zadanie 8. 

Trójkąt ostrzegawczy jest wykonany z blachy i ma kształt trójkąta 

równobocznego z wyciętym środkiem (też w kształcie trójkąta 

równobocznego). Obwód zewnętrzny znaku wynosi 132 cm, a obwód 

wyciętego środka – ok. 78 cm. Wysokości trójkątów wynoszą odpowiednio: 

ok.38 cm i ok. 22,5 cm. Ile waży ten trójkąt? Przyjmij, że 1 cm2 blachy waży 1g. 

Zadanie 9. 

Nauczyciel i uczeń w 2012 roku mieli w sumie 70 lat. Siedem lat wcześniej 
nauczyciel był siedem razy starszy od ucznia. 
a) Ile razy nauczyciel był starszy od ucznia w 2012 roku? 
b) W którym roku nauczyciel byłby dwa razy starszy od ucznia? 



 
 

Zadanie 10. 
 
Przejście z domu do szkoły zajmuje Karolinie 20 minut. Tyle samo czasu wraca 
ze szkoły do domu. Gdy dziewczynka idzie w towarzystwie koleżanki, to 
pokonanie tej trasy zajmuje jej o 10 minut więcej, niż gdyby szła sama. W ciągu 
pięciu dni przejście trasy dom – szkoła – dom zajęło Karolinie łącznie 3,5 h. Ile 
razy dziewczynka pokonała w tym czasie trasę dom – szkoła lub szkoła 
– dom w towarzystwie koleżanki? 
 


