
Lekcja 135  10.06.2020r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych otwartych. 

 

Rozwiąż w zeszycie zadania otwarte, wcześniej zapisując temat. 

Zadanie 1. Dziadek jest 7 razy starszy od  wnuka. Trzy lata temu był od niego 10 

razy  starszy. Za ile lat dziadek będzie 4 razy starszy od wnuka? 

 

Zadanie 2. Grupa przedszkolna liczy 12 dzieci. Nauczycielka ma 5 kredek zielonych, 

9 czerwonych i 10 niebieskich. Czy może je rozdać wszystkim dzieciom tak, aby 

każde dostało dwie kredki różnych kolorów? 

 

Zadanie 3. O ile minut krócej będzie trwał przejazd trasą długości 10 km z prędkością 

120 km/h niż z prędkością 90 km/h? 

 

Zadanie 4. Jerzy, Wojciech i Henryk wykonali pewną pracę w czasie 61 godzin, przy 

czym czas pracy Wojciecha stanowi 80 % czasu pracy Jerzego, a czas pracy 

Henryka to 80 %  czasu pracy Wojciecha. Za wykonanie całej pracy otrzymali kwotę 

3050 zł, która mieli podzielić proporcjonalnie do czasu pracy. Jakie wynagrodzenie 

otrzyma każdy z nich? 

 

Zadanie 5. Pewna grupa osób zajęła wszystkie ławki na widowni. Na każdej ławce 

siedziało 6 osób. Ponieważ było zbyt ciasno dostawiono jeszcze 4 ławki, część osób 

przesiadła się i teraz na każdej ławce siedzi 5 osób. Ile jest razem osób na tej sali? 

 

Wypisz w zeszycie wzory na: 

a) Pole kwadratu (dwa wzory, kwadrat jest rombem) 

b) Pole rombu (dwa wzory, romb jest równoległobokiem) 

c) Pole równoległoboku 

d) Pole trapezu 

e) Pole trójkąta 

f) Pole trójkąta równobocznego 

g) Wysokość trójkąta równobocznego 

h) Objętość sześcianu 

i) Pole powierzchni sześcianu 

j) Objętość prostopadłościanu o wymiarach a, b, c. 

k) Pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach a, b, c 

l) Objętość dowolnego graniastosłupa 

m) Pole powierzchni całkowitej dowolnego graniastosłupa 

n) Objętość dowolnego ostrosłupa 



o) Pole powierzchni całkowitej dowolnego ostrosłupa 

 

Proszę WSZYSTKICH o ręczne odrobienie lekcji.  

 

 

Zdjęcia rozwiązanych ręcznie zadań i wypisanych wzorów w zeszycie prześlij do 

godziny 14.00 na czubahanna@o2.pl 

 

 

Praca domowa 

Bardzo proszę przez długi weekend zrobić co najmniej dwa (można więcej)  wybrane 

zestawy egzaminu ósmoklasisty ze strony  

https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/ 

 

czubahanna@o2.pl
https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

