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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Powtórzenie 7g
Gdy samochód jedzie ze stałą prędkością, zużycie paliwa jest proporcjonalne do przebytej
drogi. Auto pana Tomka spala  litra benzyny na  Ile benzyny spali auto pana

Tomka na trasie o długości  jeśli będzie jechało ze stałą prędkością?

7, 2 100 km.

250 km,

Za  jednakowych czekolad zapłacono  Ile trzeba zapłacić za  takich czekolad?5 10, 75 zł. 8

Wyprostowany kawałek drutu o długości  rozcięto na trzy części, których długości

mają się do siebie jak  Z tych kawałków ułożono trójkątną ramkę. Jaką długość
ma najkrótszy bok tej ramki?

72 cm

3  :  4  :  5.

Oblicz.

a)  liczby                       b)  liczby                      c)  liczby 
3
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240 0, 83 240

Na półce sklepowej stoją  słoiki dżemu.  wszystkich słoików zawiera dżem

porzeczkowy, spośród nich  to słoiki z dżemem z czarnej porzeczki, a pozostałe

zawierają dżem z czerwonej porzeczki. Ile słoików dżemu z czerwonej porzeczki stoi na
tej półce?

72
5
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Wojtek zebrał  kasztanów, a Jurek –  kasztany. Wojtek oddał Asi , a Jurek – 

swojego zbioru. Ile kasztanów Asia otrzymała od chłopców?

35 42
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Jakim procentem liczby  jest liczba 75 24?

W mieszance orzechów  wagi stanowią orzechy nerkowca,  – orzechy laskowe,

 – orzechy włoskie, a resztę – migdały. Wyraź w procentach skład tej mieszanki

orzechów.

orzechy nerkowca – _____  wagi mieszanki

orzechy laskowe – _____  wagi mieszanki

orzechy włoskie – _____  wagi mieszanki

migdały – _____  wagi mieszanki
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W domowej biblioteczce pana Jakuba jest  książek, w tym  jego ulubionych
książek historycznych. Jaki procent wszystkich książek stanowią książki historyczne?

1200 360
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Połącz wyrażenia z pierwszej kolumny z równymi im liczbami z drugiej kolumny.

 liczby 250% 10 30

 liczby 30% 18 5, 4

 liczby 12% 250 45

 liczby 55% 100 25

 liczby 300% 15 55

Jeden bok prostokąta ma długość  Długość drugiego boku jest równa

 długości pierwszego. Oblicz obwód tej figury.

15 cm.

140%

Pan Jerzy miał  Wydał  tej kwoty. Czy za pieniądze, które mu pozostały, może

kupić  puszki napojów, jeśli każda z nich kosztuje 

40 zł. 60%

3 5 zł?

Wyznacz liczbę, której:

a) 5% wynosi 11,            b) 12% wynosi 24,            c) 64% wynosi 32.

Pewna drużyna piłkarska w całym sezonie wygrała  meczów, co stanowiło 

wszystkich rozegranych przez nią spotkań. W  spotkań doszło do remisu. Ile meczów
ta drużyna przegrała?

7 20%

40%

Wyznacz liczbę, której:
a)  jest równe               b)  jest równe              c)  jest równe 10% 49, 75% 900, 50% 630.

Arek i Marek dostawali co miesiąc od rodziców  kieszonkowego. Rodzice Arka

zwiększyli jego kieszonkowe o  a potem jeszcze raz o  Rodzice Marka

jednorazowo zwiększyli mu kieszonkowe o  Który z chłopców dostaje teraz więcej
kieszonkowego? O ile złotych więcej?

20 zł

20%, 20%.

40%.

Wpisz w okienka odpowiednie liczby.

a) Cenę biletu na pociąg z Agrestowa do Borówkowa podniesiono z  do  
O ile procent wzrosła cena biletu? 
b) Cenę biletu na pociąg z Chmurna do Deszczowa obniżono z  do  
O ile procent obniżono cenę biletu?

20 zł 25 zł.

25 zł 20 zł.

Do ceny netto benzyny doliczany jest podatek VAT w wysokości  Podaj cenę brutto

benzyny, jeśli cena netto za  litr wynosi 

23%.

1 3, 60 zł.
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Która bluza jest tańsza: w paski czy w szachownicę?
O ile złotych jest tańsza?

Początkowo w dwóch kinach ceny biletów były jednakowe i wynosiły  
Aby przyciągnąć większą liczbę widzów, wprowadzono ceny promocyjne. 
W którym kinie przez najbliższy tydzień bilety będą tańsze? O ile złotych?

25 zł.

Kino „Migawka”

Przez najbliższy tydzień 
bilety o tańsze 15%.

Kino „Dialog”

Przez najbliższy tydzień 
bilety tańsze o 5 zł.

Zakładając w banku lokatę oprocentowaną w wysokości  w skali roku, pani

Katarzyna wpłaciła  Jaką kwotę bank wypłaci jej za rok?

Pamiętaj, że od naliczonych odsetek bank odprowadza  podatku.

2, 5%

8000 zł.

19%

Do ceny netto biletu kolejowego dolicza się podatek VAT w wysokości  Podaj cenę

netto biletu, jeśli cena brutto (z podatkiem VAT) wyniosła 

8%.

135 zł.

Trzy osoby złożyły się, aby opłacić wspólny wyjazd nad jezioro. Pierwsza pokryła 

przewidywanych kosztów, druga –  a trzecia dołożyła brakującą kwotę. Po powrocie

rozliczono koszty; okazało się, że do zwrotu jest  Jak należy podzielić tę kwotę
między trzech uczestników wycieczki?

40%

25%,

500 zł.


