
ZESTAW VI 

Zestaw z rozwiązanymi zadaniami należy oddać do 15 marca 2017r. 

Zad1 
Liczby a, b, c mają następujące własności: średnia arytmetyczna liczb a i b jest równa 17, a średnia 

arytmetyczna liczb a, b, c jest równa 15. Ile jest równa liczba c ? 

Zad2 
Gospodarz ciął drewno na opał. Wykonując cięcia, rozcinał jednym cięciem na dwie części tylko jeden 
kawałek drewna. Po ułożeniu drewna zauważył, że po wykonaniu 53 cięć ma 72 kawałki drewna. Ile 
kawałków drewna było na początku? 
 

Zad3 

W czworokącie PQRS mamy IPQI = 2006, IQRI=2008, IRSI=2007 i ISPI=2009. Przy których 

wierzchołkach kąty wewnętrzne czworokąta mają zawsze miarę mniejszą niż 180° ? 

 

Zad4 

Ile jest liczb dziesięciocyfrowych, które można napisać przy użyciu 1,2,3  tak, aby każde dwie 

sąsiednie cyfry w ich zapisach różniły się o jeden? 

 

Zad5 

Znajdź liczbę dodatnią, której kwadrat jest większy od niej o 500%. 

 

Zad6 

Piotr wypisał na tablicy wszystkie liczby trzycyfrowe o następujących własnościach: w każdej liczbie 

wszystkie jej cyfry są różne, a pierwsza cyfra jest równa kwadratowi ilorazu drugiej przez trzecią. Ile 

liczb wypisał Piotr? 

 

Zad7 

Droga Jacka z domu do szkoły biegnie pod górkę. Jacek pokonuje ją rowerem z prędkością 

10 km/h, drogę powrotną zaś z prędkością 30 km/h. Jaka jest średnia prędkość Jacka na trasie  dom- 

szkoła dom? 

 

Zad8 

Średni wiek dziadka, babci i siedmiu wnuczek jest równy 28 lat, a średni wiek siedmiu  wnuczek jest 

równy 15 lat. Ile lat ma dziadek, jeśli wiadomo, że jest on starszy od babci o 3 lata? 

 

Zad9 

Piłka futbolowa jest zszyta z 20 łatek w kształcie sześciokątów foremnych i z 12 łatek w kształcie 

pięciokątów foremnych. Ile wierzchołków ma ów „futbolowy wielościan” ? 

 

Zad10 

Student musi zdać 31 egzaminów w ciągu 5 lat studiów. W każdym kolejnym roku liczba egzaminów 

jest większa niż w roku poprzednim.  W piątym roku studiów liczba egzaminów jest 3 razy większa niż 

w pierwszym roku studiów. Ile egzaminów musi student zdać w czwartym roku studiów?  


