
Zestaw 8. 

Witajcie 
W ramach powtórzenia przed egzaminem zajmiemy się zagadnieniem 

odczytywania wykresów i diagramów. Bardzo  często na egzaminach występują 

zadania typu „odczytaj  z wykresu”  lub „wykorzystaj dane przedstawione na 

diagramie”. W  życiu codziennym spotykamy się z informacjami  

przekazywanymi w formie rysunku, wykresu czy diagramu. Umiejętność 

odczytywania i interpretacji danych przedstawionych w ten sposób jest przydatna 

i często wykorzystywana. 

Zapiszmy: 

Temat: Odczytywanie danych z wykresów. ( 16.04) 

Przykład1: 

Wykres przedstawia zmiany temperatury 8 stycznia w Krakowie: 

  

  



Przykład 2  

Na wykresie zostały przedstawione notowania giełdowe firmy BUM.  

  

 
  

  

- Kiedy należało kupić akcje, a kiedy sprzedać, by osiągnąć maksymalny zysk?  

Należało kupić akcje wtedy, gdy były najtańsze, tj. 24V, a sprzedać, gdy były 

najdroższe, czyli 23VI.  

- Ile wynosi maksymalny zysk ze sprzedaży 1 akcji?  

Maksymalny zysk wynosi 100 zł. Gdybyśmy kupili akcje 24V po 50 zł, a 

sprzedali je 23VI po 150 zł, zyskalibyśmy 100 zł, bo:  

  

150 zł - 50 zł = 100 zł.  
  

  

  

  



 Poniższe zadania  rozwiążcie samodzielnie: 

Zadanie1.  
Na wykresie został zilustrowany proces stygnięcia herbaty w pomieszczeniu o 

temperaturze 22°:  

  

 

  

  

  

1. Odczytaj z wykresu temperaturę herbaty, która stygła:  

a) 2 min  

b) 10 min  

c) kwadrans  

d) 28 min  

2. Odczytaj, po ilu minutach temperatura herbaty wynosiła:  

a) 80°  

b) 60°  

c) 40°  

d) 30°  



 

 Zadanie 2. 

 Oto prognoza Polski na dwa dni.  

  

  

  
  

  

Które zdanie jest prawdą?   

  

A. W środę w każdym mieście będzie cieplej niż było we wtorek   

 

B. W środę będzie najcieplej w mieście w którym we wtorek było najchłodniej   

 

C.  We wtorek i w środę najcieplejszym miastem jest miasto położone na 

południu Polski   

  

D. We wtorek i w środę w Warszawie będzie cieplej niż w Krakowie   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Zadanie 3.  

Na wykresie przedstawiono ilość uzyskanych punktów z testu z matematyki:  
  

  

 

  Odpowiedz na pytania: 

 

A. Ilu uczniów uzyskało 22 punkty?  
 

B. Który z uczniów uzyskał najmniej punktów?  

C. Ilu uczniów otrzymało 18 punktów?  

D.  Ilu uczniów uzyskało maksymalną ilość punktów? 

E. Którzy uczniowie uzyskali 14 punktów? 

F. O ile punktów więcej zdobył uczeń o numerze 20 od ucznia o numerze 5? 

 Dnia 17.04. proszę rozwiązać ćwiczenia str.47, 48. 

Dnia 20.04. zadania: 1,2/220 oraz 3,4/224 

Tym razem notatki i zadania przesyłają WSZYSCY chłopcy, dziewczyny podam 

na grupie. Termin 20.04 godz.20.00 


