
 
 

 

 

KLASA 8         LISTOPAD 

 

1. Po godzinie jazdy na rowerze Paweł stwierdził, że z zaplanowanych 24 km pozostało mu do 

przejechania 60% trasy, którą już przejechał. Ile kilometrów przejechał już Paweł? 

 

2. Ile wynosi wykładnik potęgi, jeśli doprowadzisz do najprostszej postaci wyrażenie: 

 

𝟐𝟏𝟓 + 𝟐𝟏𝟔 + 𝟐𝟏𝟕

𝟏𝟒 ∙ 𝟑𝟐
 

 

3. Krawędzie prostopadłościanu mają długość √2,56 𝑑𝑚 , √512
3

 𝑐𝑚, √
1

16
 𝑚. Ile litrów ma 

objętość tego prostopadłościanu? 
 

4. Wojtek ma 256 kart ze znanymi piłkarzami, a jego młodszy brat Adam ma ich 71. Ile kart 

musiałby Wojtek dać Adamowi, aby zostało mu dwa razy więcej niż miałby wtedy Adam? 

 
5. Sprzedawca w cukierni posiada pewną ilość babeczek czekoladowych. Może je zapakować do 

pojemników po 4 babeczki lub po 6 babeczek. W każdym przypadku zostaną mu 3 babeczki. 

Wybierając tylko mniejsze pojemniki, zużyje o 10 pojemników więcej, niż gdyby użył tylko 

większych pojemników. Ile babeczek było w cukierni?  

 

6. Boki pewnego trójkąta mają długość 5 cm, 12 cm i 13 cm. Prostokąta ABCD ma pole takie 

samo jak pole tego trójkąta, a bok AB ma długość 7,5 cm. Jaki jest obwód prostokąta ABCD? 

 

7. Rower w zimie po dwóch obniżkach: pierwszej końcem lata o 30% i drugiej na koniec jesieni 

o 25%, kosztuje 630 zł. Pan Jan kupił ten rower przed obniżkami. Postanowił zapłacić za rower 

w ratach, dlatego musiał zapłacić o 15 % więcej. O ile różni się kwota, w której Pan Jan zakupił 

rower od ceny w zimie? 

 

8. W pewnym prostokącie miara kąta między przekątną, a dłuższym bokiem stanowi 80% miary 

kąta między przekątną, a krótszym bokiem. O ile procent większa jest miara kąta rozwartego 

między tymi przekątnymi od miary kąta ostrego między nimi? 

 

9. W naczyniu były 600 g roztworu cukru o stężeniu 25%. Do roztworu dosypano taką samą ilość 

cukru, jaka była na początku w roztworze. Jakie stężenie procentowe ma otrzymany roztwór? 

 

10. Ile liczb całkowitych mieści się na osi między rozwiązaniami równania: |𝑥 +  4| = 10
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