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Zestaw powtórzeniowy nr 9
Równania
(na 29. listopada 2010)

Zadanie 1. (0–1)
Trzy lata temu posadzono przed domem krzew. Co roku podwajał on swoją wysokość i teraz ma
144 cm. Jeśli przez x oznaczymy wysokość krzewu w dniu posadzenia, to informacjom z zadania
odpowiada równanie:
A. x = 144
B. 4x = 144
C. 6x = 144
D. 8x = 144
Zadanie 2. (0–1)
Hania, płacąc w sklepie za trzy tabliczki czekolady, podała kasjerce 15 zł i otrzymała 0,60 zł
reszty. Które z równań odpowiada treści zadania, jeśli cenę tabliczki czekolady oznaczymy
przez x?
A. 3  0,6  15

B. 3  15  0,6

C. 0,6  3  15

D. 15  0,6  3

Zadanie 3. (0–1)
Pani Celina kupiła za x złotych czajnik elektryczny i półtora razy droższe od niego żelazko. Za
zakupy zapłaciła 170 złotych. Zapisz równanie pozwalające obliczyć cenę czajnika.
Zadanie 4. (0–3)
Marcin przebywa autobusem

drogi do jeziora, a pozostałą część piechotą. Oblicz odległość

między domem Marcina a jeziorem, jeżeli trasa, którą przebywa pieszo, jest o 8 km krótsza niż
trasa, którą przebywa autobusem. Zapisz obliczenia
Zadanie 5. (0–3)
Trzem laureatom ( I, II, III miejsce) Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej ufundowano nagrody
pieniężne. Nagroda II była o 20% mniejsza od I, a III stanowi 60% wartości I. Na nagrody
przeznaczono łącznie 120 euro. Oblicz, ile euro dostał każdy laureat tego konkursu. Zapisz
obliczenia.
Zadanie 6. (0–1)
Do pracowni komputerowej zakupiono 8 nowych monitorów i 6 drukarek za łączną kwotę 9400
zł. Drukarka była o 300 zł tańsza niż monitor. Cenę monitora można obliczyć, rozwiązując
równanie:
A. 8  6  300  9400
B. 8  6  300  9400
C. 8  300  6  9400
D. 8  300  6  300  9400
Zadanie 7. (0–1)
Ciśnienie powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości. Można przyjąć, że na obszarach
nizinnych ciśnienie zmienia się o 12 Pa przy zmianie wysokości o metr.
U podnóża wieży o wysokości x m panuje normalne ciśnienie, wynoszące 100 000 Pa, a na
szczycie wieży ciśnienie równe 99 040 Pa. Chcąc wyznaczyć wysokość wieży, należy rozwiązać
równanie:
A. 12    9940  100000
C. 12  9940  100000

B.   12 · 99040  10000
D. 12  99040  100000
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Zadanie 8. (0–2)
Leśniczy, zapytany o wiek pewnego lasu, powiedział: „Za 20 lat będzie miał trzy razy tyle, ile
miał 20 lat temu”. Ustal, ile lat ma ten las.
Zadanie 9. (0–3)
Podczas trzydniowej wędrówki uczniowie przeszli łącznie 48 km. Drugiego dnia pokonali dwa
razy dłuższa trasę niż pierwszego dnia, natomiast trzeciego o 6 km więcej niż pierwszego. Ile
kilometrów przebyli uczniowie trzeciego dnia? Zapisz obliczenia.
Zadanie 10. (0–4)
Na rzece zbudowano most, który zachodzi na jej brzegi: 150 metrów mostu zachodzi na jeden
brzeg, a



długości mostu na drugi. Oblicz szerokość rzeki, jeśli stanowi ona

Zapisz obliczenia.

W zestawie wykorzystano materiały opracowane przez CKE




długości mostu.

