
ZESTAW VIII 

Zestaw z rozwiązanymi zadaniami należy oddać do 17 maja 2017r. 
 
ZADANIE 1. 
Starszy brat idzie z domu do szkoły 30 minut, a młodszy 40 minut. Po ilu minutach starszy brat dogoni 
młodszego brata, który wyruszył do szkoły 5 minut wcześniej? 

 
ZADANIE 2. 
Pani Ewa wzięła z banku kredyt w kwocie 35000 zł, oprocentowany w wysokości 16%. 
Ustaliła z bankiem, że spłaci go w 20-tu równych ratach. Jednak, po dokonaniu pierwszych 
pięciu wpłat, pani Ewa postanowiła, że pozostałą kwotę spłaci w trzech równych ratach. 
Jakiej wysokości będzie każda z trzech ostatnich wpłat?  
 
ZADANIE 3. 
Grupa przyjaciół wybrała się na winobranie. Gdyby w winobraniu brała udział cała grupa, to 
praca zajęłaby im łącznie 15 dni. Niestety, trzech uczestników rozchorowało się i nie wzięło 
udziału w winobraniu. W tej sytuacji zaplanowana praca trwała 24 dni. Ile osób przyjechało 
na winobranie?  
 
ZADANIE 4. 
Panowie Ekolog i Samochodzik mieszkają w dwóch różnych miejscowościach, których odległość w linii 
prostej jest równa 17 km. Pewnego dnia umówili się na spotkanie w miasteczku Kowalewo. Pan 
Ekolog mieszka w odległości 8 km od miasteczka. Wyjechał na rowerze o godzinie 8:00 i poruszając 
się z prędkością 6 km/h jechał w kierunku północnym. Pan Samochodzik wyruszył na spotkanie 
samochodem. Jechał na zachód z prędkością 45 km/h. Przybył na spotkanie 10 minut później po 
przyjacielu. O której godzinie rozpoczął podróż Pan Samochodzik? 

 
 
ZADANIE 5. 
Bartek schował swoją starą kolekcję samochodzików do kartonowego pudełka w kształcie 
prostopadłościanu. Pudełko jest stare, więc chłopiec postanowił ozdobić je od zewnątrz materiałem. 
Pary równoległych ścian okleił materiałem tego samego koloru, a podstawę pudełka szarym płótnem. 
Na oklejenie par ścian zużył odpowiednio 126 cm2 i 112 cm2 kolorowego materiału. Do oklejenia 
jednej podstawy tego pudełka potrzebował 72 cm2 płótna. Jaką pojemność ma pudełko? 

 
ZADANIE 6. 
Podstawy trapezu równoramiennego wynoszą 7 cm i 14 cm. Przekątna trapezu zawiera się w 
dwusiecznej kąta przy dolnej podstawie. Oblicz obwód trapezu.  
 
ZADANIE 7. 
Dwaj posłańcy księcia Rupilusa Ślązaka wyruszyli równocześnie ze Ściborowej Poręby do Olbiny. 
Pierwszy z nich na przebycie 1km potrzebował 12 minut, a drugi 15 minut. Pierwszy dotarł do Olbiny 
o 20 minut wcześnie niż drugi. Oblicz długość przebytej przez nich drogi. 
 

ZADANIE 8. 
Mianownik pewnego ułamka jest o 3 większy od licznika. Jeśli licznik zwiększymy o 10, a mianownik 
powiększymy o 1 to otrzymany ułamek będzie odwrotnością ułamka poszukiwanego. Jaki to ułamek? 
 



ZADANIE 9. 
W trapezie równoramiennym ABCD krótsza podstawa CD ma długość 4 cm, zaś długość ramienia AD 
wynosi 10 cm. Wysokość DE trapezu przecina przekątną AC w punkcie M takim, że |MC|:|AM| = 2:3. 
Oblicz długość podstawy AB oraz długość przekątnej trapezu. 

 
ZADANIE 10. 
Dwaj bracia: Bartek i Krzysiek wyszli w jednocześnie z domu do tej samej szkoły. Kroku 
Bartka jest o 20% krótszy od kroku Krzyśka, ale za to Bartek robi w tym czasie o 20% kroków 
więcej. Który z braci dotrze szybciej do szkoły.  

 

 

POWODZENIA!!! 
 
 

 

 
 

 
 


