
                              
   

KLASA 7         PAŹDZIERNIK 

 

1. W koszyku znajdowały się jabłka i gruszki, razem było 96 owoców. Na każde pięć gruszek 

przypadały trzy jabłka. Ile w koszyku było gruszek a ile było jabłek? 

 

2. Przy kwadratowym stoliku mogą usiąść 4 osoby, jednak, gdy jedna parę boków 

równoległych kwadratu wydłużymy dwukrotnie to może przy stoliku usiąść 6 osób, gdy 

wydłużymy trzykrotnie to może usiąść 8 osób. Ile osób usiałoby przy stoliku gdybyśmy 

długość wydłużyli pięciokrotnie?  

 

3. Pan Mikołaj wyjechał w trasę samochodem, w którym miał zatankowane 32 litry benzyny. 

Jechał ze średnią prędkością 80km/h. W takich warunkach samochód pana Mikołaja spala 

średnio 7l benzyny na 100 km. Ile benzyny pozostało panu Mikołajowi po 5 godzinach 

jazdy? 

 

4. Ania za czapkę i rękawiczki zapłaciła 40 zł. Ile kosztuje czapka a ile rękawiczki jeśli 40% 

ceny czapki stanowi 60% ceny rękawiczek? 

 

5. W trójkącie ROK, miara kąta ROK jest 3 razy większa od kąta KRO, a kąt OKR jest o 19 

stopni większy od kąta ROK. Oblicz miary katów w tym trójkącie. 

 

6. W pewnym roku w listopadzie wypadło pięć niedziel i cztery poniedziałki Którym dniem 

tygodnia był wtedy 1 grudnia? 

 

7. Minutowa wskazówka zegara obróciła się o 120 stopni. O jaki kąt obróciła się w tym czasie 

wskazówka godzinowa?  

 

8. Do wypieku jednej bułki potrzebujemy 50 g mąki pszennej. Aby otrzymać 75 dag mąki 

pszennej potrzeba 1 kg pszenicy. Średni zbiór pszenicy z 1 ha pola to 35 kwintali. Ile bułek 

można otrzymać uprawiając pszenicę na 1 arze ziemi?  

 

9. Kosta brukowa, z której układa się np. chodniki ma kształt prostopadłościanu 

o wymiarach  6 cm x 2,1 dm x 14 cm. Taka kostka waży ok 380 dag. Ile waży 1 cm 

sześcienny surowca, z którego wykonano kostkę. Wynik zaokrąglij do części dziesiątych 

grama?  

 

10.  W pierwszym dniu wakacji Asia zaczęła czytać swoją 300 stronnicową książkę. Po 

pierwszym dniu pozostało jej do przeczytania   
4

5
 książki. Każdego kolejnego dnia Asia 

czytała 25% z tego co jej zostało.  Po ilu dniach Asi pozostało do przeczytania mniej niż 

połowa książki?   


