
MATEMATYKA- 2.04.20-M.Kawecka-8b,8d,8e 

Temat: Działania na liczbach- rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. 

Dalej ćwiczymy wykonywanie zadań tekstowych zawartych w arkuszach egzaminacyjnych. 

Proszę zwrócić uwagę na mnożenie i dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych. 

Mnożeniu ułamków dziesiętnych wykonujemy tak samo jak mnożenie liczb naturalnych. 

Pamiętamy, ż w wyniku końcowym odliczamy tyle miejsc po przecinku, ile jest razem w 

obydwu liczbach. Np. 25,5* 0,4= 10,20. 

Dzielenie ułamków, przypominam- pamiętamy o przesunięciu przecinka w ułamkach, tak, 

żeby ułamek przez który dzielimy był liczbą naturalną: 42,84: 0.3= 428,4 : 3=142,8. 

Proszę wykonać podane zadania i do dnia 3.04.20 rozwiązania przesłać na adres: 

kaweckaw63@gmail.com 

Przypominam, rozwiązania mają zawierać obliczenia. 

Zadanie 1. 

Pan Bartek kupił 15 sadzonek kwiatów i zapłacił za nie 67,50 zł. Pan Michał kupił 

 50 sadzonek w tej samej cenie za jedną sztukę. 

 

O ile złotych więcej zapłacił za sadzonki pan Michał niż pan Bartek? Wybierz właściwą 

odpowiedź spośród podanych. 

 

A. 22,50 zł                 B. 157,50 zł             C. 202,50 zł            D. 225 zł 

 

Zadanie 2. 

Paweł podzielił trasę wycieczki rowerowej na dwa etapy, między którymi przez kwadrans 

odpoczywał. Pierwszy etap miał długość 18 km i Paweł pokonał go w ciągu 36 minut. Drugi 

etap miał 6 km i Paweł pokonał go z taką samą prędkością średnią co pierwszy etap. 

 

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz 

odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. 

 

Pokonanie drugiego etapu wycieczki zajęło Pawłowi . 

 

A. 6 minut                                               B. 12 minut 

 

Czas, który upłynął od rozpoczęcia pierwszego etapu do zakończenia drugiego to . 

 

C. 48 minut                                              D. 63 minuty 

Zadanie 3. 

Asia planuje upiec ciasteczka migdałowe. Zgodnie z przepisem do upieczenia porcji 

ciasteczek potrzebuje 250 g masła, 300 g mąki, 90 g cukru, 200 g migdałów i szczyptę soli. 



Asia ma tylko 120 g migdałów i chce je wszystkie wykorzystać do pieczenia, zachowując 

proporcje między składnikami podane w przepisie. Ile gramów masła, mąki i cukru 

powinna Asia przygotować? Zapisz obliczenia. 

Zadanie 4. 

Ola i Basia kupiły takie same cukierki na wagę. Basia za 36 dag cukierków zapłaciła 

11,52 zł, a Ola za swoje zapłaciła 17,28 zł. Ile dekagramów cukierków kupiła Ola? 

 Zapisz obliczenia. 

 

Zadanie 5. 

Oblicz wartość wyrażenia: 

a). [ (-2) * 0,25 + (-2)] : [ (-0,1)* ( -1,3 -1,2)]= 

 

b). {  (0,5 + 0,2 * 0,6) : ( 0,75 – 7 : 10) } + { ( 0,7 + 0,2 * 0,25) : (0,7 – 0,4* 0,5)} 

 


