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Typ programu 

 

Ważnym celem nauczania matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej jest 

wyposażenie przyszłego absolwenta w umiejętności matematyczne niezbędne do 

sprostania wymogom egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Dodatkowo na 

poziomie podstawowym należy wykształcić u absolwenta  umiejętności wykorzystywania 

narzędzi matematycznych  w życiu codziennym. Program przedmiotowy uwzględnia 

zróżnicowane potrzeby uczniów . Indywidualizuje rozwój każdego ucznia stosownie do 

jego możliwości. Bazuje na sprawnościach i wiadomościach nabytych przez uczących się w 

poprzednich etapach edukacyjnych, ale zarazem ma na celu porządkowanie tej wiedzy, 

uzupełnianie, rozszerzenie i pokazywanie jej użyteczności. Umiejętności uczniów powinny 

być ukierunkowane na przetwarzanie wiedzy matematycznej, na wykorzystywanie jej jako 

narzędzia do rozwiązywania problemów. Ważnym celem jest kształcenie umiejętności 

dostrzegania przez ucznia sytuacji, w których może zastosować poznane pojęcia Spiralna 

budowa programu pozwoli poprzez powracanie do tych samych treści na coraz wyższych 

poziomach rozszerzać  ich zakres.  

 

Informacja o zawodzie w kontekście potrzeby realizacji zajęć 

 

Wszystkie zawody dla których oferowane jest wsparcie w postaci zajęć 

wyrównawczych z matematyki wymagają m.in. znajomości metod i podstaw kalkulacji, 

sporządzania kosztorysów, czy dokumentów finansowych. 

Przyszła praca technika budownictwa między innymi wymaga od ucznia zdolności 

techniczno- matematycznych przy opracowywania dokumentacji technicznej. Przykładowe 

zadania zawodowe technika budownictwa w kontekście potrzeby realizacji zajęć 

wyrównawczych to: 

 

• wykonywanie i odczytywanie rysunku technicznego oraz projektu, 
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• wykonywanie prac pomiarowych związanych z prowadzeniem robót 

budowlanych, 

• wykonywanie obliczeń statycznych i wymiarowanie, 

• kosztorysowanie, 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych pracuje najczęściej w placówkach 

gastronomicznych, może też być zatrudniony w instytucjach rozliczeniowych, 

zaopatrzeniowych i kontrolnych. Przykładowe zadania dla tego zawodu w kontekście 

potrzeby realizacji zajęć wyrównawczych: 

• opracowanie jadłospisu oraz zestawu potraw i napojów, 

• organizowanie zaopatrzenia materiałów i surowców dla placówek 

gastronomicznych, 

• prowadzenie kalkulacji cen sprzedaży oraz dokumentacji rozliczeniowej 

i technologicznej w zakładach gastronomicznych, 

 

Kucharz zajmuje się przyrządzaniem różnego rodzaju potraw. W pracy szefa 

kuchni należy uwzględnić także ważne umiejętności zapamiętywania i liczenia. Zadania 

zawodowe kucharza związane są z przyjmowaniem towaru od dostawców oraz ilościową i 

jakościową kontrolą surowców spożywczych. Zajmuje się kalkulacjami, zamawianiem, 

dodatkowo dokonuje rozliczeń, płatności, planuje przyszłe działania w kuchni. 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, jest 

przygotowanie absolwenta do organizacji działalności hotelarskiej, polegającej na 

planowaniu, oferowaniu, koordynowaniu oraz bezpośrednim wykonywaniu usług 

hotelarskich. Absolwent tego kierunku może zajmować się obsługą wszelkiego rodzaju 

imprez takich jak kongresy, zjazdy, targi, bankiety. Jest przygotowany do prowadzenia 

rozliczeń i dokumentacji zakładu hotelowego, analizy wskaźników wykorzystania bazy 

i opłacalności prowadzonej działalności.  

Aby przeciwdziałać bezrobociu należy wyposażyć przyszłych pracowników 

w poszukiwane przez pracodawców umiejętności zawodowe. W tym celu na każdym 
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etapie kształcenia uczeń powinien opanować w dostateczny sposób teoretyczną wiedzę 

matematyczną oraz zasady logicznego myślenia aby móc się nią posługiwać w praktyce. 

Powiat strzyżowski jest rejonem typowo rolniczym i w związku z tym do szkół 

zawodowych w ZS Czudec uczęszcza ponad 70% uczniów z terenów wiejskich, 

dodatkowo o dużym zróżnicowaniu nabytej wiedzy i umiejętności. Dysproporcje 

w zakresie nabytej wiedzy i umiejętności powstają już na wcześniejszych etapach 

edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie nauczania matematyki. Przyczyną tego stanu rzeczy 

jest fakt, iż uczniowie pochodzący z terenów wiejskich mają mniejsze możliwości 

dodatkowego korzystania ze sprzętu komputerowego, internetu czy programów 

edukacyjnych oraz dodatkowo często znajdują się w złej sytuacji materialnej. 

Dotychczasowe kluczowe kompetencje matematyczne nabywane w gimnazjum nie 

pozwalają na opanowanie podstawowych umiejętności zawodowych w zakresie obliczeń 

procentowych, przekształcania wyrażeń algebraicznych, przeliczeń jednostek miar, 

obliczeń odsetek, rat kredytów i lokat, analizy i sporządzania wykresów na podstawie 

danych. Niski poziom umiejętności matematycznych i logicznego rozumowania wpływa 

na obniżenie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Niepokojącym zjawiskiem jest także niekorzystna zdawalności w obszarze wyników 

maturalnych z matematyki. Zajęcia mają na celu poprawę jakości i efektywności 

kształcenia zawodowego służące zwiększeniu szans uczniów do przyszłego zatrudnienia. 

Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki 

ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie 

procesu kształcenia, kształtujących wśród uczniów świadomość potrzeby kształcenia się 

i osiągania lepszych wyników w obszarze przedmiotów zawodowych, matematyki. 

Uzasadnienie potrzeby realizacji kursu/zajęć w kontekście nauki zawodu (opis 

sytuacji osób zatrudnionych w danym zawodzie na lokalnym/regionalnym i krajowym 

rynku pracy, należy skorzystać z aktualnych i wiarygodnych źródeł informacji) 

Rynek pracy powiatu strzyżowskiego charakteryzuje wysoka stopa bezrobocia  - 

dane za lipiec 2012 -20,8%, z tendencją zwyżkową w stosunku do poprzedniego miesiąca 

(dla porównania Województwo Podkarpackie 15,1% Polska  12,3%). Bezrobotni 

zarejestrowani w gminie Czudec (stan na 31-08-2012 r.) to łącznie 1027 osoby, w tym 557 

kobiety. Jest to jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w całym powiecie. Lokalny 

rynek pracy charakteryzuje się dużą przewagą zawodów nadwyżkowych nad 
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deficytowymi. Bazuje on na małych firmach, często rodzinnych, głównie handlowo – 

usługowych, które nie powodują powstawania dużej ilości miejsc pracy. Na podstawie 

danych PUP w Strzyżowie zawody gastronomiczne i budowlane były licznie 

reprezentowane przez osoby bezrobotne. W II półroczu 2011 r., w stosunku do 

poprzedniego półrocza zarejestrowało się ponad dwukrotnie więcej osób m.in. 

w zawodach: kucharz, murarz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik 

budownictwa. Najczęściej są to absolwenci szkół średnich. Jednocześnie analizując cały 

2011 rok, m.in. grupy zawodowe: robotnik budowlany, pracownicy usług osobistych 

znalazły się w obszarze zawodów dla których zgłaszane były oferty pracy o najwyższym 

wskaźniku szansy uzyskania oferty. 

Na podstawie dokumentu „Analiza trendów rozwojowych branży budowlanej 

w województwie podkarpackim” Raport Końcowy maj 2009 r. można wywnioskować iż 

obok zwiększającego się bezrobocia i obniżenia wynagrodzeń dla pracowników mniej 

wykwalifikowanych wzrosła konkurencja na rynku pracy, co sprzyja większej aktywności 

w podnoszeniu kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy. Ze względu na 

prognozowane obniżenie kondycji ekonomicznej branży budowlanej, można 

przewidywać, że kluczowe będzie podnoszenie kwalifikacji pracowników, tak aby ich 

zatrudnienie było bardziej stabilne i pewne. Ponieważ grupą, która ma duże trudności 

w znalezieniu pracy są absolwenci należy już na starcie wyposażyć ich w umiejętności 

i kompetencje zawodowe zwiększające szanse znalezienia pracy oraz otwierające 

możliwości dalszego podnoszenie kwalifikacji. Podjęcie działań w celu wyrównania 

dysproporcji z zakresu matematyki umożliwi właściwe prowadzenie procesu kształcenia 

w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w zakresie wiedzy ogólnej oraz 

praktycznego przygotowania do zawodu. 

Według opracowania Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy 2010 

(WUP Rzeszów) w budownictwie występuje ponadprzeciętnie wysoka zmienność 

produkcji o charakterze sezonowym. Utratę pracowników – wraz z ich kompetencjami – 

nasilił odpływ emigrantów po 2004 r., obejmujący głównie osoby przygotowane lub tylko 

przyuczone do pracy budownictwie. W budownictwie występują licznie firmy małe – 

wykonawcze zatrudniają głównie pracowników z wykształceniem zasadniczym i średnim 

oraz duże, zajmujących się głównie projektowaniem, koordynacją i nadzorem prac 

budowlanych, które mają kadrę wysoko kwalifikowaną. Najczęściej wykonywanym 

zawodem w budownictwie jest robotnik budowlany (29,3%), w tym największe znaczenie 
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mają murarze i pokrewni (6,6% ogółu zatrudnionych) oraz monterzy instalacji i urządzeń 

sanitarnych (4,6%).  

Wdrażana obecnie reforma programowa zakłada wzmocnienie kształcenia 

ogólnego w szkołach przygotowujących do zdobycia zawodu. Edukacja w szkołach 

ponadgimnazjalnych  będzie zamykała cykl kształcenia ogólnego rozpoczęty 

w gimnazjum. Zakłada się, że zapewni to spójność programową kształcenia ogólnego 

i zawodowego oraz umożliwi rozwój umiejętności ogólnych. Część czynności 

zawodowych pracownicy mogą opanować poprzez praktykowanie ale konieczne jest także 

rozumienie technicznej i matematycznej strony wykonywanych czynności, które 

umożliwia drogę awansu i wzrost zarobków. 

Wyniki nauczania matematyki odstają od wyników nauczania innych 

przedmiotów, co źle rokuje kształceniu technicznemu na wyższych poziomach. Świadczą o 

tym wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz matura z matematyki, która od 2010 r. stała się 

jednym z przedmiotów obowiązkowych. Wyniki pokazują iż wiedza i umiejętności 

z tego zakresu nie zawsze zostały opanowane w stopniu wystarczającym. W przypadku 

zawodów budowlanych brak kompetencji matematycznych ma poważne skutki 

z przygotowaniu zawodowym. 

Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku wskazuje, że 

niemal połowie pracodawców (46%) trudno jest znaleźć pracownika spełniającego 

oczekiwania. Badani pracodawcy uważają to za efekt niedopasowania umiejętności 

absolwentów szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy. Na podstawie aportu PMR pt. 

„Rynek Horeca w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013" 

sytuacja w branży gastronomicznej jest uzależniona od koniunktury gospodarczej. Rynek 

charakteryzuje się dużą dynamiką fluktuacji kadr spowodowaną m.in. trendami 

związanymi ze spędzaniem wolnego czasu oraz preferencjami żywieniowymi ludności. 

Rynek restauracyjny w Polsce jest jednym z segmentów tworzących tzw. rynek HoReCa 

(Ho – rynek gastronomii hotelowej, Re – rynek restauracyjny i Ca – rynek cateringu). 

Pracownicy sektora HoReCa to głównie osoby młode: ich średni wiek wynosi 34,5 lat, 

z czego 1/ 3 ma mniej niż 24 lata. Na rynku dominują firmy małe, zatrudniające od 2 do 9 

pracowników.  

 Potrzeby i problemy małych i średnich firm branży HoReCa w zakresie rozwoju 

kompetencji Raport z Polski 2011 wskazują na rozwój kluczowych kompetencji 
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zawodowych przyszłych pracowników tej branży takich jak logiczne myślenie, kreatywne 

rozwiązywanie problemów opartych na racjonalnym działaniu, których podstawą są 

umiejętności matematyczne. 

 

Cele ogólne kształcenia 

 

• przełamanie strachu przed matematyką, 

• ukazanie ciekawych stron przedmiotu, 

• uświadomienie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, 

• uzupełnienie zaległości i braków,  

• rozwijanie pamięci oraz logicznego myślenia, 

• przywrócenie wiary we własne siły i możliwości, 

• zmotywowanie do samodzielnej pracy, 

• podnoszenie jakości pracy szkoły, 

• rozwijanie umiejętności matematycznych sprawdzanych na egzaminie 

zewnętrznym. 

 

Cele szczegółowe kształcenia i wychowania 

• wykrywanie przyczyn niepowodzeń poszczególnych uczniów, wskazanie mocnych 

i słabych stron ucznia, 

• uzupełnienie braków w wiadomościach matematycznych,  

• praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki, 

• wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki i matematyki 

z innymi dziedzinami wiedzy i codziennym życiem, 

• wykorzystanie zależności i analogii matematycznych do łatwiejszego 

zapamiętywania, 

• rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem i precyzyjnego 

wykonywania poleceń, 

• rozwijanie sprawności rachunkowej, 

• wskazanie źródeł pomocy przy nauce matematyki, 
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• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, 

• wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości, 

• rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 

• wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów, 

• wdrażanie do samokształcenia i samokontroli, 

• wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy, 

• wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem 

 

Efekty kształcenia 

 Po  zrealizowaniu programu zajęć wyrównawczych uczeń powinien: 

• umieć wykonywać działania w zbiorze liczb rzeczywistych z uwzględnieniem 

działań na potęgach o wykładniku całkowitym i pierwiastkach (również 

pierwiastkach nieparzystego stopnia z liczby ujemnej), 

• znać jednostki długości, pola powierzchni, objętości, masy i umie je zamieniać, 

• wykorzystać obliczenia procentowe w sytuacjach praktycznych, również 

związanych z wybranym przez siebie zawodem, 

• znać pojęcie proporcji i umie ją zastosować w zadaniach związanych ze swoim 

przyszłym zawodem, 

• umieć rozwiązać równania i nierówności  I –go stopnia z jedną niewiadomą oraz 

układy równań, 

• umieć dokonywać obliczeń miarowych obwodów, pól, objętości i przybliżać wynik 

z zadaną dokładnością, obliczać błąd przybliżenia, 

• dostrzegać prawidłowości w otaczającym świecie i umieć je zastosować 

w praktyce, 

• umieć wyrazić treści zadań w języku algebry po uprzednim głośnym czytaniu ze 

zrozumieniem, 

• umieć przeprowadzić krótkie rozumowanie i potrafić  je uzasadnić, 

• umieć posługiwać się kalkulatorem przy wykonywaniu obliczeń, 

• otrzymywać lepsze oceny na lekcjach, 

• przełamać barierę psychologiczną przed matematyką . 
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Liczba godzin zajęć wyrównawczych 

Zajęcia wyrównawcze obejmują 30 godzin w wymiarze 1 godzina tygodniowo. 

Formy i metody realizacji zajęć 

• program zajęć wyrównawczych kładzie nacisk na przekazanie uczniom wiedzy 

w sposób prosty i zrozumiały, 

• przekazywana wiedza powinna być poparta przykładami z życia codziennego, 

• nie należy zapominać o zasadzie stopniowania trudności oraz stosowaniu 

ciekawych metod pobudzających zainteresowanie uczniów w miarę możliwości 

wykorzystywanie programów komputerowych i Internetu, 

• wskazane jest wykorzystywanie metod wymagających aktywnej postawy uczniów, 

• należy maksymalnie upoglądowić zagadnienia,  

• praca z uczniami mającymi zaległości i problemy na lekcjach matematyki powinna 

polegać na ciągłym powtarzaniu materiału , ćwiczeniu podstawowych umiejętności 

i algorytmów, uzupełnieniu braków,  

• najczęściej występującą formą pracy powinna być praca indywidualna lub praca 

w małych grupkach sprzyjająca aktywności, 

• należy wszystkim uczniom stworzyć równe szanse poprzez indywidualizację 

tempa pracy i stopnia trudności stawianych zadań, 

•  należy używać  prawidłowej terminologii, ale w sposób zrozumiały dla uczniów, 

• położyć nacisk na doskonalenie w praktyce wiedzy zdobytej na lekcjach 

matematyki. 

 

 

 

 

 

Wśród metod, które z pewnością pozwolą osiągnąć jak największy sukces są: 

• prezentacja materiału przez nauczyciela-przekazywanie wiedzy uczniom 

i kształcenie ich umiejętności, 
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• wykonywanie ćwiczeń, rozwiązywanie zadań –pobudzanie ciekawości 

i aktywności umysłowej uczniów, 

• praca uczniów z podręcznikiem – wdrażanie do samodzielnego uczenia się oraz 

kształtowanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu, analizowanie 

i wnioskowanie, 

• praca uczniów w grupach – poznanie zasad partnerskiego funkcjonowania 

w grupie, dyskutowania, przekonywania i tłumaczenia zagadnień 

matematycznych. 

• minizawody w rozwiązywaniu zadań, 

• gry dydaktyczne-pobudzenie ambicji uczniów , uatrakcyjnienie zajęć, 

• praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w różnych sytuacjach życia 

codziennego, 

• wykorzystanie dydaktycznych stron internetowych. 

 

Środki niezbędne do realizacji zajęć . 

• przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć (testy, krzyżówki, karty pracy), 

• rzutnik multimedialny, 

• laptop, 

• pomoce dydaktyczne dostępne w szkole (modele brył , tablice matematyczne), 

• zbiory zadań, 

• materiały zakupione na zajęcia (długopisy, zeszyt) . 

 

Sposób weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności w ramach zajęć wyrównawczych. 

Na zajęciach wyrównawczych uczniowie nie będą otrzymywać ocen szkolnych. 

Ocenianie występi wyłącznie w formie słownej. Będzie wskazywało mocne strony ucznia i 

pełniło rolę wyłącznie wspierającą. Będzie stosowane celem korygowania przekonań, 

sprawności i technik działania. Da ono informację zwrotną, którą nauczyciel może się 

posłużyć celem precyzyjnego dobierania metod nauczania i ich korygowania. Będzie 

dokonywane w takim czasie, kiedy jeszcze można podjąć na podstawie uzyskanej 

informacji korektę zabiegów zastosowanych przez nauczyciela i uzyskać na tej podstawie 

zmianę stylu pracy ucznia.Na podstawie odpowiedzi ustnych, rozwiązanych zadań i prac 

praktycznych, wypełnionych kart pracy oraz pracy uczniów na zajęciach będzie można 
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(wspólnie z uczestnikami) określić luki i braki w opanowaniu przez nich podstawowych 

wiadomości i typowych umiejętności oraz będzie można poszukiwać odpowiedzi na 

pytanie, jak jeszcze sprawniej poradzić sobie z trudnościami. Aby zachęcić uczniów do 

systematycznej pracy i pokonywania trudności będą stosowane częste pochwały oraz 

premiowanie każdego ich intelektualnego i czynnego wysiłku. 

 

Plan nauczania 

Temat Ilość godzin 

Wykonywanie obliczeń w zbiorze liczb rzeczywistych 5 

Zamiana jednostek 1 

Obliczenia procentowe 3 

Proporcja i jej własności 2 

Przekształcanie wzorów 2 

Rozwiązywanie równań i nierówności pierwszego 

stopnia z jedną niewiadomą 
3 

Rozwiazywanie układów równań pierwszego stopnia 

z dwoma niewiadomymi 
3 

Obliczanie obwodów i pól figur płaskich 6 

Obliczanie objętości brył. 5 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy program kursu. 

Hasło programowe Wymagania szczegółowe 
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Obliczenia w zbiorze 

liczb rzeczywistych. 

Potęgi i pierwiastki 

• dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne 

zapisane w postaci ułamków zwykłych lub rozwinięć 

dziesiętnych skończonych 

• zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne (także 

okresowe), zamienia ułamki dziesiętne skończone na 

ułamki zwykłe 

• wykonuje działania według właściwej kolejności 

• zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb 

• szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych 

• stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do 

rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym 

• oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych 

zawierających liczby wymierne 

• oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach 

całkowitych 

• zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny i ilorazy 

potęg o takich samych podstawach, iloczyny i ilorazy 

potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę 

potęgi (przy wykładnikach całkowitych) 

• porównuje potęgi o różnych wykładnikach całkowitych 

i takich samych podstawach oraz porównuje potęgi o 

takich samych wykładnikach całkowitych i różnych 

dodatnich podstawach 

• zamienia potęgi o wykładnikach całkowitych ujemnych 

na odpowiednie potęgi o wykładnikach naturalnych 

• zapisuje liczby w notacji wykładniczej, tzn. w postaci 

a•10k, gdzie 1≤a<10 oraz k jest liczbą całkowitą 

• oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego 

stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub 

sześcianami liczb wymiernych 

• wyłącza czynnik przed znak pierwiastka oraz włącza 

czynnik pod znak pierwiastka 

• mnoży i dzieli pierwiastki 
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• oblicza wartości wyrażeń zawierających pierwiastki i 

potęgi 

• szacuje wartość liczby niewymiernej zapisanej za 

pomocą pierwiastka 

• wykorzystuje szacowanie do porównywania wartości 

wyrażeń zawierających pierwiastki 

• przekształca wyrażenia zawierające pierwiastki oraz 

kilka działań arytmetycznych 

• usuwa niewymierność z mianownika ułamka 

• wykorzystuje szacowanie do porównywania wartości 

potęg 

Zamiana jednostek 

• wyraża tę samą wielkość w różnych jednostkach pola 

• wyrażać tę samą wielkość w różnych jednostkach 

objętości 

• wyraża tę samą wielkość w różnych jednostkach masy 

Procenty 

• oblicza procent danej liczby 

• oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu 

• stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania 

problemów w kontekście praktycznym 

• wykorzystuje obliczenia procentowe do porównywania 

dwóch wielkości 

• rozwiązuje zadanie tekstowe dotyczące oszczędności i 

kredytów 

• rozwiązuje zadanie tekstowe dotyczące podatku VAT 

Proporcja i jej własności 

• rozpoznaje wielkości wprost proporcjonalne 

• rozwiązuje zadanie praktyczne dotyczące wielkości 

wprost proporcjonalnych 

• rozpoznaje wielkości odwrotnie proporcjonalne 

• rozwiązuje  zadania praktyczne dotyczące wielkości 

odwrotnie proporcjonalnych 

Przekształcanie wzorów 
• wyznacza jedną z wielkości ze wzoru, w którym 

występują 2-3 działania 
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Równania i nierówności 

pierwszego stopnia z 

jedną niewiadomą. 

• zapisuje związki między wielkościami za pomocą 

równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

• sprawdza, czy dana liczba spełnia równanie lub 

nierówność stopnia pierwszego z jedną niewiadomą 

• rozwiązuje równania i nierówności stopnia pierwszego 

z jedną niewiadomą 

• za pomocą równania lub nierówności opisuje i 

rozwiązuje zadania osadzone w kontekście 

praktycznym 

Układy równań I-szego 

stopnia z jedną 

niewiadomą 

• sprawdza, czy dana para liczb spełnia równanie lub 

układ dwóch równań stopnia pierwszego z dwiema 

niewiadomymi 

• potrafi wskazać więcej niż jedną parę liczb spełniającą 

dany dany układ pierwszego stopnia z dwiema 

niewiadomymi 

• rozwiązuje proste układy równań stopnia pierwszego z 

dwiema niewiadomymi metodą podstawiania i metodą 

dodawania stronami 

• rozpoznaje układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny 

• uzasadnia, dlaczego układ jest sprzeczny lub 

nieoznaczony 

• za pomocą układów równań opisuje i rozwiązuje 

zadania osadzone w kontekście praktycznym 

Pola i obwody figur 

płaskich. 

• oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów 

• stosuje twierdzenie Pitagorasa 

• oblicza pola wielokątów, dzieląc je na figury, których 

pola umie obliczyć 

• rozwiązuje zadania praktyczne związane z polami i 

obwodami. 

• oblicza pole trapezu, równoległoboku, rombu, gdy 

dane są wszystkie potrzebne wielkości 

• oblicza pole trapezu, równoległoboku, rombu, rysując 

odpowiednie odcinki i  wykonując odpowiednie 
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obliczenia w celu uzyskania potrzebnych danych 

Objętości brył. 

• wśród różnych brył potrafi wskazać ostrosłupy, 

graniastosłupy 

• opisuje budowę ostrosłupa i graniastosłupa 

• oblicza pole powierzchni ostrosłupa i 

graniastosłupa(także w zadaniach osadzonych w 

kontekście praktycznym) 

• oblicza pole powierzchni ostrosłupa i graniastosłupa na 

podstawie siatki 

• rozwiązuje zadania tekstowe i zadania osadzone w 

kontekście praktycznym wymagające obliczenia 

objętości lub pola powierzchni graniastosłupa lub 

ostrosłupa. 
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Literatura podstawowa . 

1. M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda- Zbiór zadań dla liceum i technikum .kl I 

2. M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda- Zbiór zadań dla liceum i technikum .kl II 

3. N.Dróbka , K.Szymański – Zbiór zadań z matematyki dla kl I i II szkoły średniej. 
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1. www.e-zadania .pl 

2. www.maturana6.pl 

3. www.zadania .info  

 

 

http://www.e-zadania/
http://www.maturana6.pl/
http://www.zadania/
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Załącznik nr 1. 

Przykładowe zadania 

I. Obliczenia w zbiorze liczb rzeczywistych. 

Zad.1. Wypisz ze zbioru A = { 12);71(,2;
9
71;

3
3;1;0;,

3
2;14,3;6 23 −−π } liczby 

a) całkowite,  b) wymierne,  c) niewymierne,  d) złożone. 
 

Zad.2. Ile liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i niewymiernych znajduje się  

w poniższym zbiorze? Wymień te liczby w kolejności rosnącej (po uprzednim 

uproszczeniu niektórych z nich): 












−−− 352 64,51,32,4,6,64,0,
14,3

,
27
12,)3( π  

Zad.3. Przedstaw w postaci ułamka dziesiętnego podane ułamki zwykłe. Podaj dodatkowo 

przybliżenie każdej z liczb d, e, f, g, z dokładnością do 2 cyfr po przecinku.  

a) =
100
123 , b) =

4
7 , c) =

25
7  , d) =

8
5 , e) =

6
5  , f) =

7
1  , g) =

13
7  . 

Zad.4. Podaj przybliżoną wartość rozwinięcia dziesiętnego liczby 3,562456 

z dokładnością do jednej...  

a) całej, b) dziesiątej, c) setnej, d) tysięcznej, e) dziesięciotysięcznej, f) stutysięcznej.  

Do każdego przybliżenia podaj błąd zapisany w notacji wykładniczej. 

Zad.5. Przedstaw w postaci wykładniczej z zaokrągleniem do 2 cyfr po przecinku:  

 a) 0,000004356=,  b) =2345678901  

Zad.6 .Przekształć do postaci ułamka zwykłego: a) 0,(81), b) 0,(4), c) 0,(6), d) 0,(9), e) 0,(123) 

Zad.7. Po uproszczeniu niektórych liczb, uporządkuj je rosnąco: 49,0 ;  0,66;  
3
1

8
27 −







 ;  0,67; 

π⋅%20 ;  36,0 ;   0,6(7); ( ) )3(,0125,0 . 

Zad.8. Oblicz (bez kalkulatora): 16
910 , 96,1 , 9

644+ , 22 77,7640077,73600 ⋅+⋅ , 3 027,0 , 

3
8
515− , 3 36 )3(:)2( −− −− . 
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Zad.9. Wykonaj działania (wynik przedstaw w post. ułamka zwykłego): a) ( ) =9:4:3:2  , 

 b) ( )( ) =9:4:3:2  , c) =9:4:3:2  

Zad.10. Usuń niewymierność z mianownika a) =
5

5   , b) =
2

16  , c) =
3

15  , d) =
+13

4  , 

 e) =
− 25

6  

Zad.11. Oblicz: a) =81,0 , b) =2)34,12( , c) ( ) =
2

21,43  , d) =+ 22 43  , e) =⋅ 22 43 , 

 f) =− 22 34 , g) =
81
72

 

Zad.12. Przekształć do postaci potęgi o jednej podstawie:  a) 
( )( )
( )

.
:

:
417

1
252

=
⋅

−

−−

aaa
aa

0≠a ,  

b) =
−⋅

⋅ −

2
2:347

2:324
3

3

133
1

, c) ( ) =
⋅−

−−
−

−

342

54

)(

)(:)(

aa

aa , d)
 

( ) ( )
( )

=
−
−⋅−

−

−

52

325

5:125
52,0 , e) ( )

=
−−
−⋅

−−

−−−−

713

2431

)(:)(
)()(
bb

bb

 

Zad.13. Dane są liczby x = 3+2 7 ,    y = 5 -3 7 .       
Oblicz x +y,   x – y,  xy,  x2,  y

x ,   y2. 

Zad.14. Wykonaj działania na ułamkach: a) ( ) =⋅− 16,02 3
1

6
5   ,  b) =

−

+

6
5

9
3

2
2

  , c) =
3
4

6 ,  d) =
3
4
6

 , 

 e) =1,2:
45
28 . 

 

Zad.15. Oblicz 

a) 
( )

2,1:96,0
25:53545,0125,1 6

1
18
5

27
2

5
2 −−⋅

;                                b) 75,0

3
2

2
1

81
33273 ⋅⋅

−

; 

 

c)
( )

2

1
9
1

4
3

11:9,9
1012,08,2

−

−












−

⋅+⋅−
;                                                d) 

2
1

3
1

2
1

256
81

27
8

144
25







+






−






 . 

 
Zadanie.16.  Oblicz 
 

a) 
( )

2,1:96,0
25:53545,0125,1 6

1
18
5

27
2

5
2 −−⋅

;                                b) 75,0

3
2

2
1

81
33273 ⋅⋅

−

; 
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c)
( )

2

1
9
1

4
3

11:9,9
1012,08,2

−

−












−

⋅+⋅−
;                                                d) 

2
1

3
1

2
1

256
81

27
8

144
25







+






−






 . 

 

 

II. Zamiana jednostek. 

Zad.1. 

Zamień na dekagramy            Zamień na metry 

 1) 5 kg 34 dag = ...........         1) 53 m 49 cm =  

2) 370 g = ............                   4) 6 m 37 cm = .......... 

3) 980 g = ..............                 5) 8 m 2 dm = ........... 

4) 60 kg 80 dag = ........          7) 1 m 4 cm = ........... 

5) 3 kg 25 dkg=…….              8) 5 m 50 cm = ....... 

6) 0,25 kg = ..........                  9) 80 cm = ........ 

7) 1,04 kg = .........                   10) 40 m 3 dm = ....... 

11) 35,64 kg = ..........              12) 5678 cm = ........ 

13) 0,72 kg = ...........               15) 76 dm = ........ 

14) 860 g = ............                 17) 264 dm = ....... 

16) 7,57 kg = ..........                19) 54 dm = ........ 

18) 42950 g = ........                 20) 210 cm = ...... 

21) 0,1 kg = .........                    22) 70 cm = ...... 

24) 0,8 kg = .........                    23) 900 cm = ..... 

25) 8 dag 6 g = .........               24) 88 m 60 cm = ...... 

26) 6 dag 3 g = .........               27) 63 cm 4 mm = ..... 

 

III. Obliczenia procentowe. 

Zad.1.Oblicz  a) 35% liczby 3, b) 150% liczby 5, c) 10% liczby 874, d) 300% liczby 123, e) 29% 

liczby 300. 

Zad.2. Oblicz liczbę, której: a) 12% wynosi 54, b) 27% wynosi 54, c) 130% wynosi 26 
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Zad.3. Ile zapłacisz za metr kwadratowy płytek w sklepie, jeśli w hurtowni 1 metr 
kwadratowy 
kosztuje 20 złotych, a podatek VAT wynosi 22 %? 
 
Zad.4. Ile należy dodać emulsji do 4 kg zaprawy klejowej, jeżeli według instrukcji 
producenta powinno to być 5%? 
 
Zad.5. Do wykonania prac murarskich jest potrzebna zaprawa z dodatkiem chlorku 
wapnia stanowiącym 5% masy cementu. Ile trzeba dodać kg chlorku wapnia do zaprawy 
cementowej 1 : 4, jeśli użyto do niej 30 kg cementu i 120 kg piasku? 

Zad.6. W teście było 50 pytań. Uczeń odpowiedział poprawnie na 40 pytań. Ile procent 

testu wykonał? 

Zad.7. Zarobek pracownika wraz z 25 % premią wyniósł 3000. Ile złotych premii otrzymał 

pracownik? 

Zad.8. Obłożona 15 % stawką podatku VAT glazura kosztuje 31 zł za 1m2. Oblicz czy 1600 

zł wystarczy na kupno płytek potrzebnych do wyłożenia łazienki (bez sufitu) 

o wymiarach 2,5m na 4m i wysokości 3m, jeśli stawka VAT wzrośnie do 22%? 

 

Zad.9. Całkowity koszt wycieczki do teatru oszacowano na 1500 zł. Jaki błąd  

a) procentowy   

b) bezwzględny 

 popełniono, jeżeli autokar kosztował 900 zł, a za bilet do teatru każdy z 32 uczestników 

musiał zapłacić 25 zł. Dodatkowo uczestniczy musieli ponieść koszt parkingu wynoszący 

100zł. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 

 

Zad.10. Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały 

w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, 

przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 

m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości 

dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje 

właściciel budynku? 

 

Zad.11. Oblicz, o ile procent, i w którą stronę, zmieni się cena po następujących zmianach: 

a) najpierw podwyżka o 60%, a następnie obniżka o 60% 
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 b) dwukrotna obniżka o 20% 

 c) dwukrotna podwyżka o 50% 

 
Zad.12.  

a) Prędkość samochodu najpierw wzrosła o 15%, a następnie zmalała o 20% i wynosi teraz 

93.84 h
km . Jaka była początkowa prędkość? 

b) Prędkość samochodu najpierw zmalała o 20%, a następnie wzrosła o 15% i wynosi teraz 

93.84 h
km . Jaka była początkowa prędkość? 

c) Prędkość samochodu najpierw wzrosła o 20%, a następnie zmalała o 15% i wynosi teraz 

93.84 h
km . Jaka była początkowa prędkość? 

Zad.13. 70 % ludzi zatrudnionych w fabryce stanowią osoby poniżej pięćdziesiątego roku 

życia, a 75 osób przekroczyło już ten wiek. Ilu pracowników zatrudnia fabryka. 

Zad.14. Do banku wpłacono 3200 zł na okres jednego roku. Jakie było roczne 

oprocentowanie, jeżeli bank dopisał 35,20 zł odsetek? 

Zad.15. Jaką kwotę trzeba wpłacić do banku , żeby po pół roku przy stopie procentowej 

10,5 %, otrzymać 262,5 zł odsetek? 

Zad.16. Sklep komisowy wypłacił właścicielowi za sprzedany rower 200 zł. Ile zapłacił 

nabywca roweru, jeżeli sklep pobiera 15% prowizji? 

Zad.17. Pierwszego września akcje pewnej firmy można było kupić po 350 zł. W ciągu 

miesiąca cena ich wzrosła o 10%, a w ciągu następnego miesiąca zmalała też o 10%. Jaka 

była cena akcji pierwszego listopada?  

 

Zad.18. W królewskim sadzie rosły gruszki na wierzbie. Pewnego dnia zerwał się 

porywisty wiatr i 40% gruszek spadło. Po kilku dniach ogrodnik zerwał 90% pozostałych 

owoców, zostawiając na drzewie 12 sztuk. Ile gruszek rosło na wierzbie? 

Zad.19. Telewizor kupowany za gotówkę kosztuje 2000 zł, a kupiony na raty jest o 20% 

droższy. Przy kupnie na raty trzeba wpłacić 400 zł, a resztę w 5 równych ratach. Jaka jest 

wysokość jednej raty? 
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Zad.20. Agata zarabia 350 zł. 50% tej sumy stanowią koszty uzyskania przychodu (część 

zarobku, od której nie płaci się podatku). Od pozostałej części zapłaci 19% podatku. Ile 

zostanie jej pieniędzy? 

Zad.21. W sklepie sportowym TADEX ogłoszono sezonową piętnastoprocentową obniżkę 

cen Wcześniej materac kosztował 30zł, piłka plażowa 8zł, a parasol plażowy 24zł. Ile teraz 

kosztują te towary? 

Zad.22. Zakład gastronomiczny zakupił 3 zgrzewki wody mineralnej (1 zgrzewka =12 szt. 

x 0,5 l) na wartość brutto 54,00 zł (Vat 8%). Dokonaj kalkulacji ceny 200 ml wody 

mineralnej przy marży 400% 

 

Zad.23. Dokonaj kalkulacji 1 porcji lodów (100 ml) przy marży 350%, jeśli zakupiono 

opakowanie lodów (1 l) na wartość brutto 16,00 zł (VAT 23%). 

 

IV. Proporcja i jej własności 

Zad.1. Turysta szedł 3.5 godziny ze stałą prędkością. Gdyby w takim samym tempie szedł 

przez 5 h to przeszedł by dystans dłuższy o 7,5 km. Jaki dystans pokona turysta  

w ciągu 3,5 h.? 

Zad.2. Samochód jadąc ze stałą prędkością przejechał 24 km. Gdyby jego prędkość  była o 

20 km/h większa to w tym samym czasie przejechałby 32km. Z jaką prędkością jechał ten 

samochód ? 

Zad.3. Jurek jeździ do szkoły rowerem. Jazda zajmuje mu 25 min. Obliczył że gdyby 

zwiększył swoją prędkość o 3km/h to skróciłby czas jazdy do 20 min. Z jaką średnią 

prędkością poruszał się Jurek ? 

Zad.4. O godzinie 17 . 15 rowerzysta wyjechał z Żabkowa do odległego o 15 km Boćkowa . 

Pierwsze 2,5 km przejechał w ciągu 8 minut. Czy jadąc w tym tempie ma szansę zdążyć na 

spotkanie wyznaczone w Boćkowie na godzinę 18:00 ? 

Zad.5. Na 100 osób potrzeba w stołówce 15 kg szynki. Ile kg szynki potrzeba dla 225 osób 

zachowując taką samą normę? Na ile osób wystarczy 20,25 kg szynki? 
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Zad.6. Mamy zbudować taki posąg aby stosunek wysokości dorosłego człowieka do 

wysokości posagu był taki sam jak stosunek wysokości dziecka do dorosłego. Jaką 

wysokość powinien mieć posag?   dane: dziecko-120cm,dorosły-180cm, posag-X cm 

Zad.7. W pewnym gimnazjum liczącym 432 uczniów stosunek liczący dziewcząt do liczby 

chłopców wynosi 4:5. Ile dziewcząt i chłopców jest w tej szkole? 

Zad.8. W firmie pracuje o 6 mężczyzn więcej niż kobiet i na każde 4 kobiety przypada 5 

mężczyzn. Ilu pracowników liczy firma? 

Zad.9. Podczas mistrzostw Europy w 2004 roku zwycięska drużyna Grecji zdobyła o 3 gole 

więcej niż straciła. Stosunek goli zdobytych do straconych wyniósł 7/4. Ile razem goli 

padło w czasie meczów rozgrywanych przez Greków w tych mistrzostwach? 

 
Zad.10. Ile gramów czystego złota i ile gramów miedzi jest w bransoletce, która waży 15 g, 

jeśli stosunek masy czystego złota do masy miedzi jest równy 3:2 ? 

Zad.11. Stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców w pewnej szkole jest równy 4:3. 

Dziewcząt jest o 90 więcej niż chłopców. Ilu chłopców jest w tej szkole ? 

Zad.12. Do skoszenia rzepaku dwoma kombajnami potrzeba 15 dni. Ile kombajnów należy 
użyć, aby z tego pola zebrać rzepak w ciągu 5 dni? 

Zad.13. Rozlano 500 l śmietany do butelek o pojemności 0,5 1. Do ilu pojemników 0,251 
można rozlać tę śmietanę? W ilu pojemnikach zmieści się 620 l śmietany? 

Zad.14. Zakupiono żywność na 4-dniową wycieczkę dla 18 osób. Na ile dni wystarczyłoby 
tej żywności dla 24 osób? Ile osób może pojechać z tym zapasem żywności na wycieczkę 6-
dniową? 

Zad.15. Wydzielono dwie działki rekreacyjne w kształcie prostokąta o równych polach. 
Jedna z nich ma wymiary 16,8 m i 25 m. Oblicz szerokość drugiej działki wiedząc, że jej 
długość wynosi 21 m.  

 

V. Przekształcanie wzorów. 

Zad.1. Z każdego z podanych niżej wzorów wyznacz x. 

a) P=abx 
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b) R=  

c) S=  

Zad.2. Z każdego z poniższych wzorów wyznacz k. 

a) a = xk + yk 

b) b = 2k - ak 

Zad.3. Z danego wzoru wyznacz wskazaną niewiadomą. Wszystkie niewiadome są 

liczbami dodatnimi. 

a)    , c=? 

b) E=mc2           m=? 

c)             I=? 

d)        P=? 

e)        m=? 

Zad.4. Wyznacz a z wyrażeń  

a)  

b)  

c)  

d)   z = 4a - 7 

e)  

 

VI. Równania i nierówności I-go stopnia z jedną niewiadomą. 

 

Zad.1.  Rozwiąż nierówność a jej rozwiązanie zilustruj na osi liczbowej i zapisz za pomocą 

przedziału  
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a) 5(2-x) +6x<4x+3  

b) 4x(x-5)-8x(x+3)>-4x(x+7)+8 

c) (x-3)2+(2-x)(2+x)-4(5-3x)<8x-10 

d)  –( 6x + 2 ) + 3( x – 1 ) < 0 

e) 0,1x + 0,25( 1 – x ) > 0,15 

f)  ( x – 2 )² ≤ ( x + 3 )( x – 3 ) 

g)  ( y – 1 ) < y -  ( y + 3 ) 

h) 2x - 
3

2+x
 ≥ 1 - x 

i) 2( x – 3 )² - 7 ≤ 
2

)52)(52( +− xx
 - 9x 

j) 
3

)53(2 −x
 + 4 < 5( x – 2 ) – 3x + 12 

 

 Zad.2. Rozwiąż równanie  

a)  (2x-5)(x-7)+4x-8=2x(x+9) 

b)  (x-2)2-x(x-4)=4(x-3) 

c)  xxxx 9
2

)52)(52(7)3(2 2 −
+−

=−−     

d)  4z – 3( 3z – 5 ) = 2z + 1 

e) -8( x + 3 ) + 4( 2x - 6 ) = 0 

f)  3x + 5 - 7x = 2 - 4x + 3 

g)  4( x - 1 ) - 2,5( 2x - 3 ) = 3,2 

h) 3( x + 1 )² + x - 3 = ( x -1)( x + 1) + 2x² 

 

Zad.3. Suma dwóch liczb jest równa 800. Jeżeli jedną z nich zwiększymy o 25%, a drugą 

zmniejszymy o 20 % to ich suma zmniejszy się o 52. Jakie to liczby? 

Zad.4. Suma dwóch liczb jest naturalnych dodatnich wynosi 308. Jeżeli większa z nich 

podzielimy przez mniejszą, to otrzymamy iloraz 7 oraz resztę 28. Wyznacz te liczby. 

 

Zad.5. Za 16 biletów zapłacono 303 zł. Bilet dla dziecka kosztuje 15 zł, zaś dla dorosłego był 

o 60%droższy. Oblicz, ile kupiono biletów dla dorosłych, a ile dla dzieci. 
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VII. Układy równań I-go stopnia z dwiema niewiadomymi 

Zad.1. Dowolną metodą rozwiąż podany układ równań  

a)                                  

b)                            

c)  

Zad.2. Rozwiąż algebraicznie układy równań : 

    a)  
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    b)      
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    c)      
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    e)     
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    f)      
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Zad.3. Rozwiąż zadania tekstowe : 

    a)  Jedna z liczb jest o 5 większa od drugiej. 20% większej liczby wynosi tyle, co 55% 

drugiej liczby. Jakie to liczby ? 

    b)  Suma dwóch liczb wynosi 36. Jeżeli jedną z nich zwiększymy o 20%, a drugą 

zmniejszymy o 3, to suma zwiększy się 2 razy. Znajdź te liczby. 

    c)  Miary kątów trójkąta mają się do siebie jak 2 : 3 : 4. Oblicz miary tych kątów. 
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    d)  Oblicz długości boków prostokąta, którego obwód wynosi 35 cm, a jeden bok jest o 

2,5 cm dłuższy od drugiego. 

    e)  Ojciec ma 27 lat a syn 3 lata. Za ile lat ojciec będzie 4 razy starszy od syna ? 

    f)  Tomek i Marek mają razem 600 znaczków. Gdyby Tomek oddał Markowi 25 

znaczków, to mieliby wówczas tyle samo. Ile znaczków ma Tomek, a ile Marek? 

 
 

VIII. Obliczanie pól i obwodów figur płaskich. 

Zad.1. Malarz pomalował dwie ściany  o wymiarach  6,00 x 2,50 m i 4,00 x 2,50 m farbą 

klejową. Cena pomalowania 1 m2 ściany wynosi 12,00 zł. Oblicz należność za wykonaną 

pracę . 

 

Zad.2. Oblicz ile rolek tapety trzeba zużyć do tapetowania ścian o powierzchni 70 m2 

przyjmując nadmiar na ubytki w wysokości 6% i zakładając, że jedna rolka ma 

powierzchnię 5,3 m2. 

 

Zad.3. Do wykończenia ściany o wymiarach 2,5 x 8 m należy użyć akrylowego tynku 

dekoracyjnego. Średnie zużycie tynku wynosi 3 kg na 1 m2 powierzchni. Oblicz ilość tynku 

potrzebną do wykończenia tej ściany. 

 

Zad.4. Oblicz potrzebną ilość płytek ceramicznych do ułożenia posadzki 

w pomieszczeniu o wymiarach 2,50m x 3,00m wiedząc, że będą zastosowane płytki 

o wymiarach  25 x 25 cm. Przyjmij 5% zapas na ubytki. 

 

Zad.5. Według KNR 2-02/1103/06 na wykonanie 100 metrów cokolika z płytek 

klinkierowych o wysokości 12 cm potrzebne jest 12,3 m2 płytek. Ile będzie potrzeba płytek 

klinkierowych o tej samej wysokości na wykonanie 20 mb cokolika? 

 

Zad.6. Obliczyć powierzchnię tynku dwóch ścian z otworami, pokazanych na rysunku 1. 
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Zad.7. Ramiona trapezu są nachylone do jego dłuższej podstawy pod kątem 30o i 45o. 

Krótsza podstawa ma długość 10cm i jest równa wysokości trapezu. Oblicz pole  

i obwód tego trapezu.  

Zad.8. W trapezie równoramiennym wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta 

rozwartego dzieli podstawę na dwa odcinki o długościach 3cm i 15cm . Oblicz pole 

powierzchni tego trapezu wiedząc, że jego obwód wynosi 40cm. 

Zad.9. Długość jednego boku prostokąta wynosi 10cm, a przekątna prostokąta jest trzy 

razy dłuższa od drugiego boku. Oblicz pole tego prostokąta. 

Zad.10. W trójkącie prostokątnym jedna przyprostokątna ma długość │1,75-7,75,  

a stosunek drugiej przyprostokątnej do przeciwprostokątnej jest równy 4:5. Oblicz pole  

i obwód tego trójkąta. 

 Zad.11. Przez działkę w kształcie kwadratu przeprowadzono po przekątnej ścieżkę. Jaką 

długość ma ta ścieżka, jeśli powierzchnia działki ma 2 500 m2? Ile metrów siatki potrzeba 

na ogrodzenie tej działki, jeśli szerokość bramy to 15% długości ogrodzenia? 

 
Zad.12. Ile osób zmieści się przy okrągłym stole o średnicy 1,2 m wiedząc, że na l osobą 

przewidziane jest 50 cm? 

 

Zad.13. Dwie działki o takim samym polu należy ogrodzić parkanem. Jedna działka ma 

kształt kwadratu o boku 60 m, a druga prostokąta, którego jeden bok wynosi 80 m. Ile m 

parkanu potrzeba na ogrodzenie każdej działki? 

 



29 
 

Zad.14. Na działce o powierzchni 2700 m2 wyznaczono kwadrat, którego pole stanowi 1/3 

działki. Na tym kwadracie ma być zbudowany basen w kształcie koła. Jaką maksymalną 

powierzchnię może mieć ten basen? 

 

Zad.15. W trójkącie równobocznym ABC o boku 4 cm połączono odcinkiem środki boków 

AB i AC. Oblicz obwód i pole powstałego w ten sposób: 

a) trójkąta; 

b) czworokąta; 

Ile razy pole czworokąta jest większe od pola trójkąta?  

Zad.16. Krótsza przekątna równoległoboku, równa 4 cm tworzy z krótszym bokiem 

równoległoboku kąt prosty. Stosunek długości boków równoległoboku jest równy 2:3. 

Oblicz pole i obwód równoległoboku oraz drugą przekątną.  

Zad.17. Rozkładana drabina pokojowa ma długość 2,5 m. Jak szeroko trzeba rozstawić 

drabinę, aby sięgała ona do wysokości 2 m? 

Zad.18. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają 6 cm i 12 cm. Wpisujemy w ten 

trójkąt kwadrat tak, że dwa boki są zawarte w przyprostokątnych i jeden z wierzchołków 

leży na przeciwprostokątnej. Oblicz boki kwadratu.  

Zad.19. Przyprostokątna w trójkącie prostokątnym ma długość 7,5 cm a obwód trójkąta 

wynosi 30 cm. Oblicz obwód i pole tego trójkąta. 

Zad.20. Większe ramię trapezu ma długość  , natomiast krótsza przekątna trapezu 

dzieli go na dwa trójkątny prostokątne równoramienne. Oblicz pole trapezu i długość jego 

drugiej przekątnej. 

 

IX. Objętości brył. 

Zad.1. Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 64 cm2. 

Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest równa 5 cm. Oblicz pole powierzchni 

całkowitej i objętość tego ostrosłupa 
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Zad.2. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wysokość jest 

równa 12 cm, a wysokość ściany bocznej 15 cm.  

 

Zad.3. Wysokość ostrosłupa jest równa 15 cm. Obwód jego podstawy wynosi  24 cm. 

Oblicz objętość tego ostrosłupa, jeśli jest to ostrosłup prawidłowy:  

 a) czworokątny,  b) trójkątny,   

  

Zad.4. Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, którego wysokość jest równa 

8 cm. Przekątna tego graniastosłupa tworzy z jego podstawą kąt 60°. Oblicz objętość 

tego graniastosłupa 

Zad.5. Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 10 cm 

i tworzy z podstawą kąt 30°. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa 

Zad.6. Pole podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 16 cm2. 

Oblicz objętość tego graniastosłupa, jeśli jego przekątna ma długość 9 cm 

Zad.7. Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego 

ściany boczne są trójkątami prostokątnymi, a krawędź podstawy ma długość 4 cm. jest 

siedmiokrotnie większe od pola podstawy 

Zad.8. Ściana boczna ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest trójkątem 

równoramiennym, w którym ramiona mają długość 2 cm, a kąt między nimi jest 

równy 30°. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.  

 

Zad.9. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego   

czworokątnego, w którym krawędź podstawy ma długość 2, a krawędź boczna długość 6. 

Zad.10. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym o krawędzi podstawy 12 cm, kąt 

między wysokościami przeciwległych ścian bocznych ma miarę . Oblicz pole 

powierzchni bocznej tego ostrosłupa. Wykonaj odpowiedni rysunek i zaznacz kąt .  

 

Zad.11. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź boczna ma długość 6, a pole 

ściany bocznej jest równe . Oblicz objętość tego ostrosłupa. 
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Zad.12. W ostrosłupie  prawidłowym  trójkątnym   wysokość  ściany  bocznej  ma   długość 

 , a ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem . Oblicz 

objętość ostrosłupa. 

 

Zad.13. Oblicz objętość ostrosłupa śli jego krawędź boczna o długości 6 nachylona jest do 

płaszczyzny podstawy pod kątem . 

Zad.14. Z czterech ołowianych sześcianów o przekątnej długości  wykonano 

graniastosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy długości 8. Oblicz długość 

przekątnej graniastosłupa.  

 

Zad.15. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma długość . 

Oblicz objętość tego ostrosłupa jeżeli ściana boczna jest nachylona do podstawy pod kątem 

.  

 

Zad.16. Podstawą ostrosłupa prawidłowego jest kwadrat o przekątnej . Krawędź 

boczna ostrosłupa tworzy z podstawą kąt o mierze . Oblicz pole powierzchni całkowitej 

i objętość tego ostrosłupa.  

 

Zad.17. Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, którego krawędź 

podstawy ma długość 12 cm, a wysokość jest równa 15 cm.  

Zad.18. Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny, którego 

przeciwprostokątna ma długość 13 cm, a jedna z przyprostokątnych 7 cm. Oblicz pole 

powierzchni całkowitej tego graniastosłupa, jeśli jego wysokość jest równa 25 cm.  

Zad.19. Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość  

25 cm i tworzy z krawędzią podstawy kąt a, taki że sin a = 0,96. Oblicz objętość tego 

graniastosłupa. 

Zad.20. Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, którego wysokość jest  

równa 8 cm. Przekątna tego graniastosłupa tworzy z jego podstawą kąt 60°.  

Oblicz objętość tego graniastosłupa. 

Zad.21.  Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi 

podstawy a = 5 cm, jeżeli pole powierzchni całkowitej tej bryły wynosi 275 cm. 
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Zad.22. Przekątna sześcianu ma długość 9cm. Oblicz objętość tego sześcianu. 

Zad.23. Długości krawędzi podstawy prostopadłościanu wynoszą 8 cm i 6 cm, a jego 

przekątna jest  nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30°. Oblicz pole 

powierzchni tego prostopadłościanu 

Zad.24. Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny równoramienny o ramieniu 

długości 9. Kąt między przekątną największej ściany bocznej i wysokością graniastosłupa 

jest równy . Oblicz pole powierzchni bocznej i objętość tego graniastosłupa.  

Zad.25. Suma długości krawędzi graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 

60cm. Krawędź podstawy ma długość 4 cm. Oblicz objętość i pole powierzchni tego 

graniastosłupa  

Zad.26. Wysokość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 8√3cm 

i tworzy z przekątną bryły kat 300. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość 

graniastosłupa. 

Zad.27. Ściany boczne graniastosłupa prawidłowego trójkątnego są kwadratami o boku 

6cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa. 

Zad.28. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54 .Oblicz długość jego 
przekątnej. 


	Zad.13. Dane są liczby x = 3+2,    y = 5 -3.
	Zad.9. Podczas mistrzostw Europy w 2004 roku zwycięska drużyna Grecji zdobyła o 3 gole więcej niż straciła. Stosunek goli zdobytych do straconych wyniósł 7/4. Ile razem goli padło w czasie meczów rozgrywanych przez Greków w tych mistrzostwach?


