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Zad.1 
Pole kwadratu jest równe 225 i stanowi 3/4 pola prostokąta. Oblicz pole prostokąta i długość jego 
obwodu wiedząc, że jeden z jego boków jest dwa razy dłuższy od boku kwadratu. 

………………………………………………………………………………………………………… 
Zad.2 
Państwo Iksińscy mieli zamiar kupić mniejszą z dwóch działek w kształcie prostokąta. W ostatniej 
chwili zdecydowali się jednak kupić większą działkę – 2 razy szerszą i 3 razy dłuższą od mniejszej 
działki. Cena metra kwadratowego obu działek jest taka sama. Ile razy więcej zapłacą państwo 
Iksińscy? 

………………………………………………………………………………………………………… 
Zad.3 
Pole działki w kształcie kwadratu równa się 36 a. Druga działka w kształcie prostokąta jest o 30 m 
dłuższa, ale o 30 m węższa ode kwadratowej. Oblicz różnicę pól tych działek. 

………………………………………………………………………………………………………… 
Zad.4 
Pole działki w kształcie kwadratu równa się 25 a. Druga działka w kształcie prostokąta jest o 20 m 
dłuższa, ale o 20 m węższa od tej kwadratowej. Oblicz różnicę pól tych działek. 

………………………………………………………………………………………………………… 
Zad.5 
Oblicz, ile puszek lakieru potrzeba na pomalowanie dwóch prostokątnych podłóg o wymiarach:  
4,4 m 5 m i  6,5 m    4 m wiedząc, że 1 puszka lakieru wystarczy na pomalowanie 10 m2 
podłogi. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
Zad.8 

Prostokąt ABCD podzielono na 4 prostokąty. Obwód prostokąta I jest równy 20, a obwód 

prostokąta II jest równy 30 – patrz rysunek. Jaki jest obwód prostokąta ABCD? 

A. 40      B. 50         C. 60       D. 80        E. 100 
 

I  

    
 

II 

………………………………………………………………………………………………………… 
Zad.9 

Na przyjęciu urodzinowym brało udział 12 dzieci. Dzieci były w wieku  4, 6, 7, 8 i 9 lat. Wiadomo 

tylko, że czworo z nich miało 6 lat i że najwięcej dzieci było, które miały 8 lat. Jaki był średni wiek 

uczestników tego przyjęcia urodzinowego? 

A. 5      B. 6         C. 7       D. 8        E. 9 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad.10 
Rozważmy prostokąty o polu 60 cm

2
, których długości boków wyrażają się całkowitymi liczbami 

centymetrów.  Obwód takiego prostokąta nie może być równy :  A.34 cm    B. 36 cm   C. 38 cm    

D. 46 cm     E. 122 cm 

7. 



………………………………………………………………………………………………………… 

Zad.11 
Obwód figury obok zbudowanej z identycznych kwadratów jest równy 42 cm. Ile jest równe pole tej figury? 

A. 8 cm
2
    B. 9 cm

2
   C. 24 cm

2
    D. 72 cm

2
     E. 1028 cm

2
   

…………………………..…………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

  
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

18 



Zad.19 
W kwadracie ABCD o boku 10 cm poprowadzono trzy odcinki, które utworzyły trójkąt. Środki 

dwóch boków kwadratu leżących obok siebie połączono z wierzchołkiem należącym do dwóch 

innych boków kwadratu. Jakie są pola otrzymanych wszystkich trójkątów? Jaką częścią kwadratu 

jest pole najmniejszego z otrzymanych trójkątów. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad.20 
W kwadracie ABCD o boku 8 cm poprowadzono trzy odcinki, które utworzyły trójkąt. Środki 

dwóch boków kwadratu leżących obok siebie połączono z wierzchołkiem należącym do dwóch 

innych boków kwadratu. Jakie są pola otrzymanych wszystkich trójkątów? Jaką częścią kwadratu 

jest pole najmniejszego z otrzymanych trójkątów. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

21. 

   22. 

 23. 



………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


