
 
 

Szkolna Liga zadaniowa 

dla klasy VII-VIII 

ZESTAW 2- LISTOPAD 2022 

Zadanie 1. Pan Jan zaoszczędził 3000 zł. Z tej kwoty 380 zł przeznaczył 
na zakup sprzętu domowego, 345 zł – na zakup sprzętu sportowego, a 
resztę – na letni wypoczynek. Oblicz, jaki procent oszczędności pan Jan 
przeznaczył na letni wypoczynek. Wynik podaj z dokładnością do 
dziesiątych części procenta.  

Zadanie 2. Do wyprodukowania dzianiny zużyto 60 kg przędzy 
bawełnianej i 20 kg akrylu. Oblicz zawartość procentową bawełny w tej 
dzianinie. 

Zadanie 3. Kamil zbiera na hulajnogę elektryczną. Gdy miał 
już 810 zł, czyli 45% potrzebnej kwoty, cenę wymarzonej hulajnogi 
obniżono o 10%. Ile pieniędzy brakuje jeszcze Kamilowi 
po tej obniżce?  

Zadanie 4. We wrześniu zimowa kurtka kosztowała 420 zł. W październiku 
cena kurtki wzrosła o 20%, a w listopadzie – jeszcze o 5%. Wyznacz cenę kurtki 
po obu podwyżkach i oblicz, o ile procent cena kurtki wzrosła od września.  

Zadanie 5. Zakładając w banku lokatę oprocentowaną w wysokości  w skali 
roku, pani Katarzyna wpłaciła  Jaką kwotę bank wypłaci jej za rok? 

Pamiętaj, że od naliczonych odsetek bank odprowadza  podatku. 

Zadanie 6. Średnia arytmetyczna liczb x i y jest równa . 
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d. Nie da się obliczyć  

Zadanie 7. Rabata kwiatowa przed budynkiem szkoły ma kształt prostokąta o 
bokach 12 m i 5 m. Wzdłuż przekątnej prostokąta i na jej końcach ogrodnik 
posadził sadzonki bratków w odstępach co 20 cm. Ile sadzonek posadził? 

Zadanie 8. Gajowy, idąc przez las spotyka, spotyka wiele różnych zwierząt. 
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Zadanie 9. . W ciągu tygodnia waga żubra wzrosła o 4%, a łosia o 4 kg. 
Skutkiem tego średnia waga obu zwierząt wzrosła o 3 kg, czyli o 2%. Ile 
początkowo ważył łoś?  

Zadanie 10. W 16 kg nasion znajduje się 10% zanieczyszczeń. Ile trzeba 
usunąć zanieczyszczeń, aby stanowiły one 4% tych nasion? 


