
ZESTAW VII 

Zestaw z rozwiązanymi zadaniami należy oddać do 17 kwietnia 2017r. 
 
ZADANIE 1. 
W klasie jest 20 uczniów. Uczniowie siedzą w ławkach parami w ten sposób, że dokładnie jedna 

trzecia chłopców siedzi z dziewczętami, a dokładnie połowa dziewcząt siedzi z chłopcami. Ilu 

chłopców jest w tej klasie? 

ZADANIE 2. 
Paweł i Leon spojrzeli jednocześnie na swoje zegarki. Zegarek Pawła spóźnia się o 10 minut, lecz 

Paweł sądzi, że jego zegarek spieszy się o 5 minut. Zegarek Leona spieszy się o 5 minut, lecz Leon 

sądzi, że jego zegarek spóźnia się o 10 minut. Paweł uważa, że teraz jest 12:00. Która godzina jest 

teraz według Leona? 

ZADANIE 3. 
Adrianna dodała długości trzech boków prostokąta i otrzymała 44 cm. Ewelina również dodała 

długości trzech boków tego prostokąta i otrzymała 40 cm. Jaki jest obwód tego prostokąta? 

ZADANIE 4. 
Pięć punktów leży na prostej. Oskar obliczył odległości między każdymi dwoma z tych punktów. 
Otrzymał, w kolejności rosnącej: 2, 5, 6, 8, 9, k, 15, 17, 20 i 22. Ile wynosi k? 

 
ZADANIE 5. 
Kapitan Wróbel i jego piracka załoga wykopali kufer ze złotymi monetami. Podzielili się monetami w 
ten sposób, że każdy dostał tę samą ich liczbę. Gdyby było o czterech piratów mniej, to każdy z nich 
dostałby o 10 monet więcej. Gdyby zaś było o 50 monet mniej, to każdy pirat dostałby o 5 monet 
mniej. Ile monet wykopali piraci? 
 

ZADANIE 6. 
Ogrodnik zamierza posadzić w jednym rzędzie 20 drzew - klonów i lip. Liczba drzew między 
dowolnymi dwoma klonami nie może być równa 3. Jaka może być największa liczba klonów wśród 20 
drzew posadzonych przez ogrodnika? 
 

ZADANIE 7. 
W książce jest 30 opowiadań. Każde z nich zajmuje inną liczbę stron, od 1 do 30. Każde opowiadanie 
zaczyna się na nowej stronie, przy czym pierwsze opowiadanie zaczyna się na pierwszej stronie. Jaka 
jest największa możliwa liczba opowiadań, które mogą zaczynać się na nieparzystej stronie? 

 
ZADANIE 8. 
Piotr, wędkarz z zamiłowania, złowił w ciągu trzech kolejnych dni 12 ryb. Każdego dnia, oprócz 
pierwszego, łowił więcej ryb niż dnia poprzedniego. Trzeciego dnia złowił on kilka ryb mniej niż 
łącznie w ciągu dwóch pierwszych dni. Ile ryb złowił Piotr trzeciego dnia? 
 

ZADANIE 9. 
Śmigło wiatraka obraca się ze stałą prędkością, wykonując jeden pełny obrót w czasie 50 sekund. Ile 
płatów ma to śmigło, jeżeli fotokomórka umieszczona na szczycie tego wiatraka odnotowuje 
przesunięcie się płata co 10 sekund? 
 

 



ZADANIE 10. 
Mirek, Mietek i Piotr zbierali pieniądze na zakup namiotu. Mirek dał 60% potrzebnej kwoty, Mietek 
dał 40% pozostałej części. Piotr dołożył brakujące 30 zł. Ile kosztował namiot? 
 
 

POWODZENIA!!! 

 
 
 

 

 


