
ZESTAW 7 

Witam Was na ostatnim przedświątecznym spotkaniu 

Dziękuję za terminowe przesyłanie zadań. Każdemu indywidualnie przekazuję 

wskazówki i wskazuję błędy. Zgodnie z wcześniejszym  ustaleniem, osoby 

wybierające się do liceów i technikum- rozwiązują wszystkie zadania. Jako 

zestaw 6 umieściłam egzamin próbny przeprowadzony przez CKE. Prosiłam, 

aby każdy spróbował swoich sił. Wyniki prześlę każdemu indywidualnie. 

Dziś kontynuujemy powtórki przed egzaminem. 

Zaniepokoiło mnie to, że sporo osób popełniło błąd w prostym zadaniu 

egzaminacyjnym (zad.7).  Dlatego lekcję rozpoczniemy od potęgowania liczb 

całkowitych. 

Zapiszmy: 

Temat: Obliczanie procentowe,  rozwiązywanie zadań z treścią. 

Najpierw wyjaśnienie i przypomnienie: 

–5² = – 25    ( minus zostaje, podnosimy do potęgi tylko 5) 

(–5) ² = 25, ponieważ (–5) x ( –5) = 25 ( mnożymy dwie liczby ujemne , wynik 

dodatni) 

Teraz samodzielnie: 

Zad.1 Oblicz: 

a) –7² =  

b) ( –8) ² = 



c) –(–6) ²=  

d) –8² = 

e) (–2)³ =  

f) –( –3) ³ =  ( wskazówka: najpierw potęgowanie) 

 

Zad. 2. Ola kupiła album w cenie 84,60 zł, zeszyt, który jest trzy razy tańszy od 

albumu oraz  książkę 1,5 razy droższą od albumu. Ile zapłaciła za te zakupy? 

Zad.3. Zaokrąglij liczbę 9,675 do części: 

a) setnych 

b)  tysięcznych 

 

Zad. 4. Daniel w warzywniaku kupił 2 kg jabłek w cenie 2,65 zł za 1 kg,           

1 kg 40 dag gruszek w cenie 4,50zł  za 1 kg oraz  ananasa w cenie 8,20 zł. Ile 

zapłacił za owoce? Ile reszty otrzymał z 50 zł? 

Zad. 5. Asia  miała do przeczytania lekturę, która miała 150 stron. W piątek 

przeczytała 3/5 całej książki, w sobotę 0,75 tego co zostało. Ile stron pozostało 

do przeczytania na  niedzielę? 

Zad. 6. Odległość łącząca dwie miejscowości na mapie w skali 1: 5000000 

wynosi 4,5 cm. Oblicz te odległość w rzeczywistości. 

Zad.7. Odległość z Zielonej Góry do Krakowa wynosi 450 km. Ile wynosi 

odcinek łączący te miasta na mapie wykonanej w skali 1: 9000000? 

Zad.8. Oblicz skalę mapy, wiedząc, że odległość wynosząca 40 km w 

rzeczywistości jest odcinkiem o długości 4 cm? 

Zad. 9.  Dzbanek o pojemności ¾ litra napełniono sokiem, a następnie 

rozlewano do szklanek o pojemności 1/5 litra. Ile szklanek napełniono? Ile soku 

pozostało w dzbanku? 

Zad. 10. Jedna łyżeczka miodu waży przeciętnie 7,2 g. Pan Adam wypija 

codziennie szklankę wody z trzema łyżeczkami miodu, a jego żona z dwiema. 

Na ile dni wystarczy im słoik zawierający 360 g miodu? 

Zad.11. Z 3/4 kg lodów, 1/5 kg bitej śmietany i 3/10 kg malin mama zrobiła 5 

jednakowych deserów. Ile ważyła jedna porcja? Wynik podaj w ułamku 

zwykłym i dziesiętnym w kilogramach. 



Zad.12. Rozwiąż krzyżówkę: 

 

To wszystko. Macie czas na rozwiązanie tego zestawu do 15.04. godz.20.00. 

Proponuję rozłożyć pracę, każdego dnia po kilka zadań lub, jeśli ktoś  woli, 

rozwiązać jak najprędzej i mieć….zasłużony odpoczynek. 

Proszę- zgłaszajcie swoje problemy. Co jest dla Was trudne? Czego nie 

rozumiecie? Wszystkie zagadnienia są powtórzeniem, więc w zeszycie 

znajdziecie odpowiedzi na ewentualne problemy ( oczywiście, jeśli są należycie 

prowadzone). Chętnie służę radą i pomocą. Pozdrawiam. 

 Serdecznie Wam życzę zdrowych, spokojnych, 

radosnych Świąt Wielkanocnych w miłej rodzinnej atmosferze, 

beztroskiego odpoczynku i …odwiedzin ZAJĄCZKA  . 


