
ZESTAW 2 termin dostarczenia rozwiązań wtorek 15.11.2016r. od 8.00 do 14.10 sala 302 

losowanie nagrody za rozwiązanie pierwszego zestawu w środę 16 listopada 2016r. 

Zestaw zawiera zadania z zastosowania matematyki. 

Musisz zdecydować, czy informacja podana w zadaniu jest prawdziwa czy fałszywa. 

W KAŻDYM PRZYPADKU UZASADNIJ SWÓJ WYBÓR, CZYLI DOŁĄCZ NP.: OBLICZENIA, RYSUNKI, OPIS ROZUMOWANIA, ITP. 

Na liście rozwiązań podaj imię, nazwisko, klasę oraz adres mailowy. 

W razie wątpliwości informacji udziela nauczyciel matematyki – Agnieszka Szkołda 

POWODZENIA!!! 

Zadanie 1 

Jeśli żytem obsiano 16% powierzchni gospodarstwa, a rzepakiem - 32% powierzchni tego gospodarstwa, to rzepak 

zajmuje dwa razy większy obszar niż żyto. 

Zadanie 2 

Stan oszczędności po roku od założenia lokaty rocznej w wysokości 500zł o oprocentowaniu netto 4% wyniesie 

1,04*500zł. 

Zadanie 3 

Jeśli 1cm na mapie odpowiada 0,25km w rzeczywistości, to skala mapy wynosi 1:2500. 

Zadanie 4 

Jeśli odległość między budynkami na mapie w skali 1:3000 wynosi 2cm, to na mapie w skali 1:6000 wyniesie 4cm. 

Zadanie 5 

Jeśli oprocentowanie netto lokaty 6-miesięcznej wynosi 2% w stosunku rocznym, to po pół roku oszczędzania odsetki 

wyniosą 2%. 

Zadanie6 

Jeśli cztery piędzi to jedna stopa, a sześć piędzi to jeden łokieć, to jeden łokieć to 1,5 stopy. 

Zadanie 7 

4*105 milimetrów to 400 metrów. 

Zadanie 8 

4 minuty to 1/15 godziny. 

Zadanie 9 

Słoń, który biegnie z prędkością 9m/s, pokona w czasie 1 minuty drogę 900m. 

Zadanie 10 

Iloczyn stężenia procentowego roztworu i masy tego roztworu jest równa masie substancji rozpuszczonej w tym 

roztworze. 

Zadanie 11 

Jeśli w 100g wody rozpuścimy 20g soli, to otrzymamy roztwór 20–procentowy. 

Zadanie12 

Masa jednego metra sześciennego aluminium o gęstości 2700kg/m3 wynosi 2,7 tony. 

Zadanie 13. 

Przyspieszenie ciała, które osiąga prędkość 100m/s w ciągu 20s, wynosi 5m/s2. 

Zadanie 14 

Ciało poruszające się z przyspieszeniem 10m/s2 w ciągu 4 sekund przebędzie drogę 160m. 

Zadanie 15 

Żarówka 60–watowa, świecąca przez 20 godzin, pobiera energię 1,2 kWh. 

Zadanie 16 

Samochód jadący z prędkością 90km/h jest szybszy od pojazdu poruszającego się z prędkością 25m/s. 

Zadanie 17 

Pole powierzchni prostokątnego obszaru o wymiarach 200m × 300m wynosi 6*104 m2. 

Zadanie 18 

Jeśli oprocentowanie netto(po uwzględnieniu podatku od odsetek) lokaty rocznej wynosi 10%, to po roku stan 

oszczędności zwiększy się 1,1 raza. 


