
MATEMATYKA-6.04.20-M.Kawecka-8b,8d,8e 

Temat: Zastosowanie matematyki w życiu codziennym. 

Dalej wykonujemy zadania powtórzeniowe przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. 

Wszystkie zadania  są propozycją CKE, jako materiały dodatkowe przygotowujące do 

egzaminu gimnazjalnego. 

Do podanych poniżej zadań należy przypomnieć sobie w dalszym ciągu działania w zbiorze 

liczb rzeczywistych, działania na procentach i własności figur płaskich- długości boków oraz 

rozwartości kątów- wszystkie informacje znajdują się w zeszycie do matematyki. 

Proszę o wykonanie podanych zadań i przesłanie w dniu dzisiejszym (6.04.20) na adres: 

kaweckaw63@gmail.com. 

Zadanie 1. 

Jeden z kątów w trójkącie ABC jest dwa razy większy od sumy miar dwóch pozostałych 

kątów tego trójkąta. Oblicz miarę największego kąta trójkąta ABC. Zapisz obliczenia. 

Zadanie 2. 

 

 Dany jest trapez ABCD, którego dłuższa podstawa jest równa 10 cm, krótsza podstawa 

 ma długość 6 cm, a jego wysokość jest równa 5 cm. Poprowadzono prostą EF równoległą  

do boku AD trapezu, w taki sposób, że pole trapezu EBCF jest trzy razy większe od pola 

równoległoboku AEFD.  Oblicz długość odcinka AE. 

Instrukcja do wykonania poprawnego rysunku. 

Przypominam, wierzchołki oznaczamy literami:  

podstawa dolna -A-z lewej strony figury, B- z prawej strony figury, 

podstawa górna- D- z lewej strony figury, C- z prawej strony figury 

poprowadzona prosta EF przecina odcinek AB w punkcie E, a odcinek CD                                       

w punkcie F. 

 

Zadanie3. 

Adam i Basia w czasie wycieczki do Krakowa kupowali pamiątkowe magnesy w tym samym 

sklepie. Cena jednego magnesu z widokiem Wawelu była równa 2,50 zł, a cena jednego 

magnesu ze smokiem wawelskim 4,50 zł. Adam kupił magnesy z widokiem Wawelu i 

magnesy ze smokiem wawelskim, łącznie 12 sztuk. Zakupione przez Adama magnesy 

kosztowały 36 zł. Basia kupiła tylko magnesy ze smokiem wawelskim i zapłaciła za nie tyle, 

ile Adam za magnesy z widokiem Wawelu. Ile magnesów ze smokiem wawelskim kupiła 

Basia? Zapisz obliczenia. 

 

Zadanie 4 

Na przedstawienie do teatru pojechały dzieci pod opieką dorosłych, przy czym dzieci było 

 o 24 więcej niż dorosłych. Cena biletu dla osoby dorosłej wynosiła 40 zł, a cena biletu 

 dla dziecka była o 45% niższa niż dla osoby dorosłej. Za wszystkie bilety zapłacono 900 zł.  

Ile łącznie biletów do teatru zakupiono?  Zapisz obliczenia. 

 



 


