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ZADANIE 1. 

Opakowanie uszczelek samoprzylepnych zawiera dwie taśmy, każda o długości 

400 cm. Ile potrzeba takich opakowań, aby uszczelnić sześć okien 

o wymiarach 120 cm i 130 cm. 

ZADANIE 2. 

Prostokątny ogródek o wymiarach 2 m i 4 m jest otoczony płotem. 

Na zewnątrz ogródka do rogu płotu przywiązano kozę na sznurku o długości 

4 m. Wykonaj rysunek ogródka i pastwiska widzianych z góry (przyjmując, że 

1 m to 1 cm na kartce) i zaznacz obszar, na którym może się paść koza. 

ZADANIE 3. 

Nie mierząc żadnego odcinka określ, jakie są obwody poniższych figur. 

2cm 
     

     

 5 cm 

Obwód = ________________ 

2cm 

     

     

     

 5 cm 

Obwód = _______________

ZADANIE 4. 

Wpisz do tabeli, jakie jest pole narysowanego prostokąta, wyrażone 

w podanych jednostkach. 

      
      
      
      

 

Jednostka 
         

   

Pole 

prostokąta 
    

ZADANIE 5. 

Podłoga łazienki jest kwadratem o boku 2 m. Ile potrzeba płytek w kształcie 

kwadratu o boku 20 cm do wyłożenia podłogi w łazience? Zapisz wszystkie 

obliczenia. 
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ZADANIE 1.  

Na 
3

16
 powierzchni sadu zasadzono jabłonie, na 

5

16
 grusze, a na 

1

4
 wiśnie. Resztę 

sadu obsadzono śliwami. Jaką część sadu obsadzono śliwami?  

ZADANIE 2.  

Sylwia kupiła mamie z okazji urodzin dwie książki, za które zapłaciła 

40 zł 32 gr. Ile kosztuje każda książka, jeżeli druga jest o 0,20 zł tańsza 

od pierwszej? 

ZADANIE 3. 

Teren szkoły ma 10560 𝑚2. Trawnik zajmuje 0,45 tego placu, natomiast 

boisko 
7

15
. Na pozostałym obszarze stoi budynek szkolny. Ile 𝑚2 on zajmuje? 

ZADANIE 4. 

Na torze wyścigowym w Warszawie startowało 5 koni. Każdy z nich miał imię 

i numer startowy. Konie dobiegły do mety w kolejności od najmniejszego 

do największego numeru startowego: 

 trzecie miejsce zajęła klacz, 

 Filistyn był o jedno miejsce lepszy od Wandy, 

 Regus był szybszy od Hannibala, 

 Filistyna i Hannibala dzieliły dwa konie, 

 Cezara i Regusa dzieliły również dwa konie. 

Jakie były numery startowe poszczególnych koni? 

ZADANIE 5. 

Najdłuższa trasa wyścigu kolarskiego na świecie Tour de France dzieli się na 
(22 ∙ 5) etapów i ma ponad (22 ∙ 103) km długości. Jaka jest średnia długość 

trasy jednego etapu? 
 

 

 

 


