
Szkolna Liga zadaniowa

dla klasy VII-VIII

ZESTAW 3- grudzień 2022

Zadanie  1.  Pasażer  pociągu  po  przejechaniu  połowy drogi  położył  się
spać.  Po  przebudzeniu  stwierdził,  że  pozostała  mu  do  końca  podróży
połowa  tej  drogi,  którą  przespał.  Jaką  część  drogi  przespał  pasażer?
Zadanie 2. W pewnej klasie 1/2 uczniów najbardziej z czterech pór roku
lubi wiosnę, 1/4 lato, a 1/6 zimę. Jaka część klasy najbardziej lubi jesień?
Zakładamy, że każdy uczeń ma swą ulubioną porę roku. 

Zadanie  3.  Samochód  przejechał  dwa  razy  dłuższą  drogę  niż  rower.
Rower jechał trzy razy dłużej niż samochód. Ile razy szybciej od roweru
jechał samochód? Zakładamy, że każdy z nich jechał cały czas ze stałą
prędkością.

Zadanie 4. W prostokątnym sadzie o wymiarach 30 m × 15 m posadzono
drzewa  owocowe  w  równych  rzędach.  Odległość  między  sąsiednimi
drzewami w rzędzie i odległość między sąsiednimi rzędami wynosi 2, 5 m,
a drzewa rosnące przy płocie są od niego odległe również o 2, 5 m. Ile
drzew rośnie w tym sadzie? 

Zadanie  5.  Jacek  przechowuje  swoje  oszczędności  w  monetach  dwu i
pięciozłotowych.  Wartość  monet  dwuzłotowych  stanowi  35%  jego
oszczędności. Ile dwuzłotówek ma Jacek, jeśli pięciozłotówek ma 26.

Zadanie 6.  Podczas jazdy samochodem pan Antoni zużył 3,5 litra benzyny,
co równało się  jednej  szóstej  benzyny znajdującej  się  w zbiorniku paliwa.
Podczas  drugiej  jazdy  zużył  0,2  benzyny,  która  pozostała  po  pierwszej
jeździe.  Podczas  trzeciej  jazdy  zużył  połowę  tego,  co  jeszcze  zostało.  Ile
litrów paliwa zostało w zbiorniku po trzech jazdach?

Zadanie 7. Pewną pracę jeden robotnik wykona w ciągu 12 dni, drugi tę samą
pracę  wykona  w ciągu  9  dni,  a  trzeci  -  w  ciągu  18  dni.  W jakim czasie
wykonają robotnicy tę pracę, gdy będą pracowali razem?

Zadanie 8. Ogon ryby waży 140 dekagramów, głowa waży tyle, ile ogon i pół 
tułowia, a tułów tyle, ile głowa i ogon. Ile kilogramów waży ryba?



Zadanie  9.  Z  dwóch  równoramiennych  trójkątów  prostokątnych  złożono
trapez. Ile wynosi pole trapezu wiedząc, że pole mniejszego z trójkątów jest
równe 8 cm2

Zadanie 10. Zając biegnie 35 razy szybciej niż żółw, który na przebycie trasy
wyścigu  potrzebuje  2  godziny  i  20  minut.  Ile  minut  wcześniej  musi
wystartować żółw, aby obaj przybiegli do mety razem?
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