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20 maja 2006 r.
(1) Oblicz
(a) −4 12 − 2, 4 : 2 23 + 1, 4 =
2
(b) −1 : 1 41 + 7, 2 : 4, 5 =
1
(2) Proszek do prania waży wraz z opakowaniem 5,76 kg. Masa opakowania stanowi 12
masy brutto (proszku wraz z opakowaniem). Jaka jest masa netto (samego proszku)?

(3) Skwer ma ksztalt prostoka̧ta. Ile metrów kwadratowych zjmuje ten skwer, jeśli na
planie w skali 1 : 6000 ma wymiary 9 mm × 1,7 cm?
(4) Za 3,5 kg jablek Ania zaplacila 8 zl 40 gr. Ile zaplaci Grażynka za 125 dag jablek w
tej samej cenie?
(5) Bilet wstȩpu na imprezȩ kosztuje 30 zl. Bilet dla dzieci jest o 35% tańszy. Jaki bȩdzie
koszt biletów dla 20 uczniów i dwóch opiekunów?
(6) Oblicz pole trapezu ABCD, w którym ka̧t A ma 45◦ , ka̧ty B i C maja̧ po 90◦ , dlugość
boku BC wynosi 3 cm, a boku CD 8 c. Zrób rysunek.
, a
(7) Bardzo wysportowany rowerzysta jechal 3 godziny ze średnia̧ prȩdkościa̧ 28 km
h
km
potem 6 godzin ze średnia̧ prȩdkościa̧ 16 h . Jaka̧ średnia̧ prȩdkość mial na calej
trasie?
(8) Z akwarium o dlugości 50 cm i szerokości 40 cm odlano 3 litry wody. O ile centymetrów obniżyl siȩ poziom wody w akwarium?
(9) W rombie suma dlugości przeka̧nych równa jest 48 cm, a jedna z przka̧tnych jest trzy
razy dluższa od drugiej. Oblicz pole rombu. Narysuj ten romb w skali 1 : 6. Ile razy
pole narysowanego rombu jest mniejsze od pola tego rombu w rzeczywistości?
(10) Alcest na pierwszej przerwie zjadl 53 swoich rogalików z czekolada̧, a na drugiej przerwie zjadl 34 pozostalych rogalików, a na trzeciej przerwie zjadl ostatnie 3 rogaliki.
Ile rogalików Alcest zabral ze soba̧ tego dnia do szkoly?

Powodzenia!
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