
Lekcja 136  15.06.2020r. 

Temat: Ćwiczymy rozwiązywanie zadań otwartych. 

 

Rozwiąż w zeszycie zadania otwarte, wcześniej zapisując temat. 

Zadanie 1. Samorząd szkolny zorganizował loterię. Przygotowano 50 losów, wśród 

których było 12 wygrywających,  a pozostałe były puste. Kasia kupiła pierwszy los, 

który okazał się pusty. Drugi los kupił Jurek – ten los także okazał się pusty. Jakie 

jest prawdopodobieństwo, że Asia, która jest następna w kolejce, wylosuje los dający 

wygraną? 

 

Zadanie 2. W ciągu trzech kolejnych dni truskawki kosztowały odpowiednio 10 zł, 9 

zł, 5 zł za 1 kg. Ile procent średniej ceny z tych trzech dni stanowi najwyższa z 

podanych cen? 

 

Zadanie 3. Podstawa pewnego ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma pole 36 

cm2, a jego ściana boczna ma pole dwukrotnie mniejsze od pola podstawy. Oblicz 

objętość tego ostrosłupa. 

 

Zadanie 4. W dwóch koszach było łącznie 120 piłek. Tomek przełożył 15 piłek z 

pierwszego kosza do drugiego i wówczas w pierwszym koszu było 2 razy więcej piłek 

niż w drugim. Ile piłek było początkowo w każdym z koszy? 

 

Zadanie 5. Marek przeszedł drogę między dwiema miejscowościami w ciągu 1 

godziny i 42 minut. Na mapie wykonanej w skali 1 : 50000 trasa ma długość 17 cm. 

Oblicz średnią prędkość, z jaką Marek pokonał tę drogę. Wynik podaj w kilometrach 

na godzinę. 

 

Zadanie 6. Arek odrabiał zadanie domowe z fizyki przez 24 minuty. O jaki kat 

obróciła się w tym czasie wskazówka minutowa na tarczy zegara? 

 

Zadanie 7. Zakład produkuje 1600 litrów napoju dziennie. Składniki miesza się 

według rodzinnej receptury – w proporcji 3 litry soku owocowego na 5 litrów wody. Z 

1 kg owoców otrzymuje się 0,8 l soku. Ile kilogramów owoców dziennie zużywa się w 

tym zakładzie? 

 

 



Proszę WSZYSTKICH o ręczne odrobienie lekcji.  

Przypomnij sobie jeszcze: 

Wzory: 

a) Na przekątną kwadratu 

b) Przekątną sześcianu 

c) Współrzędne punktu S, który będzie środkiem odcinka AB o współrzędnych 

A(xa,ya) B(xb,yb)  podręcznik str. 103 

Cechy przystawania trójkątów – podręcznik str.73 

Najważniejsze własności czworokątów str.74 

Zdjęcia rozwiązanych ręcznie zadań i wypisanych wzorów w zeszycie prześlij do 

godziny 14.00 na czubahanna@o2.pl 

 

 

Moje zalecenia na egzamin: 

1. Pracuj spokojnie, czytając zadanie, aż na pewno zrozumiesz treść, nie skacz 

od zadania do zadania – skupiaj się na konkretnym zadaniu. 

2. W treści zadań możesz podkreślać ważne słowa, czy pisać literki nad 

słowami. Na rysunkach także możesz robić zapisy – które pomogą Ci w 

rozwiązaniu zadania. 

3. Jeśli zrobiłeś zadanie, nie masz nadziei, że jest zrobione dobrze, a nic innego 

nie potrafisz wymyśleć, zostaw to rozwiązanie i nie przekreślaj go. 

4. Jeśli masz dwa rozwiązania do jednego zadania, dobre rozwiązanie musisz 

wybrać Ty, przekreślając to które wydaje Ci się błędne. 

5. Jeśli wykonujesz działania pisemne, również nie wymazuj ich, możesz akurat 

dostać za to punkt – ktoś może potraktować to jako metodę. 

6. Pracuj do samego końca – wykorzystując cały czas przeznaczony, zapisuj 

wszystkie rozwiązania, które przychodzą do głowy 

7. Pamiętaj, że na egzaminie punktowana jest tzw. Metoda prób i błędów – w 

tym wypadku trzeba sprawdzić kilka ( co najmniej 3) możliwości – podstawiać 

liczby na chybił trafił aż dojdzie się do celu. 

Wierzę w Was 

 POWODZENIA 
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