
MATEMATYKA 

ZADANIA DLA UCZNIÓ W KLASY VII 

W tym tygodniu trochę inaczej, wiec proszę uważnie czytać! 

Będę sprawdzała 5 prac dziennie, a oceny przekażę na koniec tygodnia. Zatem nadal 

zadania przesyłają wszyscy uczniowie. 

PONIEDZIAŁEK 18.05. 

TEMAT:  Zadania tekstowe-zastosowanie równań. 

Rozwiąż zadania. Pamiętaj, że musisz dokonać analizy treści zadania, ułożyć działania, 

wykonać obliczenia i zapisać odpowiedź. 

1. Brat Jurka jest od niego o 6 lat starszy. Razem mają 22 lata. Ile lat mają bracia? Zapisz i 

rozwiąż odpowiednie równanie.  

2. Za 7 bułek i chleb Franek zapłacił 6,60 zł. Bułka jest 4 razy tańsza od chleba. Ile kosztuje 

bułka?  

3. Magda jest o 2 lata młodsza od Radka. Sześć lat temu razem mieli 46 lat. Ile lat ma obecnie 

Magda, a ile Radek?  

4. Grupa turystów przebywała 5 godzin na wycieczce pieszej. Przewodnik stwierdził, że 9 razy 

dłużej wędrowali, niż odpoczywali. Jak długo trwał odpoczynek?  

5. W konkursie matematycznym było do rozwiązania 20 zadań. Franek zdobył w tym 

konkursie 44 punkty. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymywał 3 punkty, a za złą lub brak 

odpowiedzi tracił 1 punkt. Ile zadań Franek rozwiązał poprawnie?  

WTOREK 12.05. 

TEMAT: Zadania tekstowe. 

Rozwiąż zadania. Pamiętaj, że musisz dokonać analizy treści zadania (rysunek), ułożyć 

działania, wykonać obliczenia i zapisać odpowiedź. 

1. W trójkącie jeden z kątów ma miarę 2 razy mniejszą od drugiego i o 200 większą od 

trzeciego. Oblicz miary kątów tego trójkąta.  

2. W trapezie o polu 27 cm2 wysokość jest równa 6 cm, a jedna z podstaw jest o 3 cm krótsza 

od drugiej. Oblicz długości podstaw tego trapezu.  

3. Kierowca przejechał trasę z Sopotu do Krakowa ze średnią prędkością 80 km/h. Gdyby 

zmniejszył prędkość o 20 km/h, to jechałby o 2 godziny i 40 minut dłużej. Jaka jest odległość 

pomiędzy tymi miastami?  



4. Znajdź taką liczbę dwucyfrową, aby różnica cyfry jedności i cyfry dziesiątek była cztery razy 

mniejsza od sumy tych cyfr. Podaj wszystkie możliwości.  

5. Bartek dojeżdża do gimnazjum rowerem. Zawsze wyjeżdża o 7:56 i przyjeżdża równo o 

8:00. Pewnego dnia jechał z prędkością o 5 km h mniejszą i spóźnił się o 2 minuty. Jak daleko 

ma Bartek do szkoły?  

CZWARTEK 21.05. 

TEMAT: Zadania tekstowe-porównywanie różnicowe i ilorazowe. 

Rozwiąż zadania. Pamiętaj, że musisz dokonać analizy treści zadania (rysunek), ułożyć 

działania, wykonać obliczenia i zapisać odpowiedź. 

1. Obwód trapezu równoramiennego jest równy 72 cm, ramię ma długość 20 cm, a różnica 

długości podstaw wynosi 24 cm. Oblicz pole tego trapezu. Zapisz obliczenia. 

2. Na wycieczce do parku rozrywki chłopców było trzykrotnie więcej niż dziewcząt. Łącznie 

było 5252 uczniów. Ilu chłopców i ile dziewcząt wyjechało na tę wycieczkę? 

3. Zosia ma o 10 zł więcej pieniędzy niż Antek. W sumie mają razem 120 zł. Ile pieniędzy ma 

Antek, a ile – Zosia? 

4. Dziadek jest o 5 lat starszy od babci. Dziadek i babcia mają łącznie157 lat. Ile lat ma babcia, 

a ile – dziadek? 

5. Średni bok trójkąta jest dwa i pół razy dłuższy od najkrótszego z boków, a trzeci bok 

trójkąta jest od najkrótszego boku trzy razy dłuższy. Wyznacz długości boków tego trójkąta, 

jeśli wiadomo, że jego obwód wynosi 78 cm. 

 

PIĄTEK 22.05. 

TEMAT: Zadania tekstowe. 

Rozwiąż zadania. Pamiętaj, że musisz dokonać analizy treści zadania (rysunek), ułożyć 

działania, wykonać obliczenia i zapisać odpowiedź. 

1. Tata jest o 33 lata starszy od mamy i trzy razy starszy od córki. Łącznie mama, tata i 

córka mają 95 lat. Ile lat ma każda z wymienionych osób? 

2. Piętnastoosobowa grupa przyjaciół poszła do kina. Część osób kupiła bilety ulgowe 

po 12 zł od osoby, a część – bilety normalne po 18 zł od osoby. Łącznie zapłacili 204 zł. Ile 

osób kupiło bilety ulgowe, a ile – normalne? 

3. Ania jest o 3 lata starsza od swojej siostry Zuzi, a mama dziewczynek jest o 3 lata 

młodsza od ich taty. Łącznie cała czwórka ma 84 lata. Tata jest trzy i pół razy starszy od Ani. 

Ile lat ma każda z wymienionych osób? 



4. Patryk zarchiwizował 23 GB danych na 10 płytach, wśród których było kilka CD-ROM-

ów o pojemności 00,7 GB oraz kilka DVD o pojemności 4,7 GB. Ile płyt każdego rodzaju 

wykorzystał Patryk, jeśli na każdej z nich zajął całą pojemność? 

5. Jeśli kupimy 40 kredek w opakowaniu zbiorczym, zapłacimy tyle samo, ile za 24 kredki 

kupowane na sztuki. Cena jednej kredki kupowanej na sztuki jest o 0,70 zł wyższa od ceny 

kredki w opakowaniu. Ile kosztuje kredka sprzedawana na sztuki? 

 

Zdjęcia rozwiązań należy przesyłać każdego dnia do godziny 15:00 na adres: 

sternicka.klasa7@gmail.com 
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