
ZESTAW III 

 

Zestaw z rozwiązanymi zadaniami należy oddać do 12.12.2016r. 

 

ZADANIE 1. 

Adrianna dodała długości trzech boków prostokąta i otrzymała 44cm. Ewelina 
również dodała długości trzech boków tego prostokąta i otrzymała 40cm. Jaki 
jest obwód tego prostokąta? 
 
ZADANIE 2. 

Trapez prostokątny ABCD o kątach prostych przy wierzchołkach A i D 
podzielono przekątnymi na cztery trójkąty. 
Na rysunku podano pola dwóch z tych trójkątów.  
Jakie jest pole trapezu ABCD ? 
 
 
 

ZADANIE 3. 

Średnia arytmetyczna dwóch liczb jest o 30% mniejsza od większej z nich. O ile 
procent ta średnia jest większa od mniejszej z danych liczb? 
 
ZADANIE 4. 

W skrzynce jest 100 owoców – jabłka i gruszki. Wiadomo, że stosunek liczby 
jabłek do liczby gruszek wynosi 13 : 7. Ile jest gruszek w tej skrzynce? 
 
ZADANIE 5. 

Prostokątna polana o wymiarach 11 m×6 m jest pokryta warstwą śniegu o 
grubości 50 cm. Ile metrów sześciennych śniegu zalega na tej polanie? 
 
ZADANIE 6. 

Hurtownik kupił 2 tony bananów, bananów sprzedał z zyskiem 12%, a resztę 

sprzedał z zyskiem 5 %. Na całej transakcji zarobił  424 złote. Ile zapłacił za 
wszystkie banany?  



 

ZADANIE 7. 

Pan Pączek piecze ciasto. Według jego przepisu należy wziąć 60 g masła, 90 g 
cukru i 150 g mąki. Pan Pączek ma wystarczającą ilość masła i cukru, ale mąki 
ma tylko 120 g. O ile mniej cukru i masła musi użyć, aby uzyskać mieszaninę 
o właściwych proporcjach?  

 
 
ZADANIE 8. 

Pani Ania przejechała trasę dwukrotnie dłuższą niż pan Wojtek w czasie  

stanowiącym  jego czasu. Ile razy szybciej jechała?  

 

ZADANIE 9. 

Ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie kwadratowej działki o polu równym 
12100 ?  

 
 
ZADANIE 10. 

Woda morska zawiera 6% soli. Ile kilogramów wody słodkiej  
trzeba dodać do 50 kg wody morskiej, aby zawartość soli wynosiła 2%?  
 
ZADANIE 11. 

 W naczyniu o kształcie prostopadłościanu, napełnionego wodą, wywiercono 

otwór. W ciągu dwóch godzin przez otwór wypłynęło 2,5 litra wody. O ile 

centymetrów obniżył się poziom wody w naczyniu, którego podstawą jest 

kwadrat o boku długości 25 cm?  

 
 

POWODZENIA!!! 
 

 
 


