
Zadanie 1  

W związku z wyprzedażą zimowego asortymentu w sklepie sportowym ogłoszono promocję. 

W ofercie znalazły się:  

Produkt Dotychczasowa cena w zł Obniżka o 

Łyżwy 250 15% 

Kask 120 20% 

Narty 1600 15% 

Kurtka 600 30% 

 

a) Oblicz ceny wszystkich produktów po obniżce. 

b) Kasia miała zamiar zakupić narty i kask. Oblicz, jaką kwotę zaoszczędziła dzięki 

wprowadzonej promocji? 

c) Pan Marcin postanowił zakupić łyżwy i narty dla swojej córki. Czy kwota 1500 zł 

wystarczy na zakupy sprzętu po promocyjnej cenie? Odpowiedź uzasadnij. 

Zadanie 2 

W związku z nadejściem wiosny właściciel sklepu „Szprycha” postanowił wymienić stary 

asortyment na nowszy. W ramach promocji ustanowił rabat w wysokości 20% na wszystkie 

rowery. 

Typ roweru Cena 

Crossowy 1800 zł 

Miejski 1500 zł 

Elektryczny 2700 zł 

Dziecięcy 500 zł 

   

W związku z dużym zainteresowaniem, po dwóch tygodniach trwania promocji postanowiono 

podnieść ceny rowerów o 25%. 

a) Oblicz ceny wszystkich rowerów w trakcie trwania promocji. 

b) Oblicz aktualne ceny wszystkich rowerów (po podwyżce). 

c) Czy korzystniej było kupić rower przed wprowadzeniem promocji czy po podwyżce? 

Odpowiedź uzasadnij.  

Zadanie 3 

Pani Gosia jest właścicielką kwiaciarni. Codziennie w hurtowni zakupuje 16 opakowań róż po 

10 sztuk, 12 opakowań tulipanów po 15 sztuk, 8 opakowań goździków pakowanych po 25 

sztuk oraz 20 opakowań frezji po 25 sztuk każdy. W związku ze zbliżającym się Dniem 

Kobiet zwiększyła swoje zamówienie o 25%. 

a) Oblicz ile opakowań poszczególnych rodzajów kwiatów musi przygotować hurtownia, 

aby zrealizować zamówienie Pani Gosi. 



b) Do wykonania jednego bukietu Pani Gosia potrzebuje 7 sztuk róż, 5 tulipanów, 10 

goździków i 8 sztuk frezji. Z okazji Dnia Kobiet Pan Marcin zamówił 25 bukietów. 

Czy Pani Gosia będzie mogła zrealizować jego zamówienie? Odpowiedź uzasadnij. 

Czy Pan Marcin będzie mógł zakupić jeszcze 4 bukiety? Odpowiedź uzasadnij.  

Zadanie 4 

Na teście z matematyki Pani Ania zaplanowała 15 zadań. 10 zadań po 1 punkt, 2 zadania po 3 

punkty, 2 zadania za 4 punkty i jedno zadanie za 6 punktów. Ocenę z prac pisemnych ustala 

się według poniższych zasad: 

100%- 95% celujący 

94%– 90% bardzo dobry 

89%- 75% dobry 

74%- 50% dostateczny 

49%- 30% dopuszczający 

Poniżej 30% niedostateczny 

a) Artur nie wykonał jednego zadania za 3 punkty, a pozostałe wykonał na maksymalną 

liczbę punktów. Czy zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzyma ocenę bardzo 

dobrą?  

b) Czy wykonanie poprawnie wszystkich zadań za 1 punkt gwarantuje pozytywną ocenę 

z testu? Odpowiedź uzasadnij. 

c) ** Ile maksymalnie i minimalnie punktów należy uzyskać z testu na poszczególne 

oceny? 

Zadanie 5 

a) Uzupełnij tabelę: 

Kwota po obniżce o 50% Kwota początkowa Kwota po podwyżce o 20% 

 200 zł  

  360 zł 

80 zł   

2000 zł   

 

b) Paweł uzupełnił tabelę zielonym długopisem. Popraw błędy w poniższej tabeli: 

Kwota po obniżce o 50% Kwota początkowa Kwota po podwyżce o 20% 

200 zł 4000 zł 4200 zł 

3500 zł 8000 zł 8500 zł 

1800 zł 2000 zł 400 zł 

60 zł 100 zł 80 zł 

 


