
30  pytań  matematyka kl.7 

1.Wskaż  pary   równych  liczb: 
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2. Znajdź  rozwinięcie  dziesiętne  liczby  11
5

6
 . 

3. Zaokrąglij  liczbę  510,954  do: 

 a) jedności 

 b) części  setnych 

4. Oblicz: 
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5. Buty,  które  kosztowały  300 zł,  staniały najpierw  o  20%, a potem  

jeszcze  o  10%.  Ile  te  buty  kosztują  obecnie? 

6. W  tajemniczych  okolicznościach  zniknęły  44g  czekolady,  co  

stanowi  40%  tabliczki.  Ile   ważyła ta   tabliczka  czekolady? 

7. Za  telewizor  kupiony  po  dziesięcioprocentowej  obniżce  cen  

państwo  Kowalscy  zapłacili  1440 zł. Ile  zaoszczędzili  dzięki  tej  

obniżce? 

8. Ala dostaje  50 zł  kieszonkowego, a  jej młodszy  brat  Maciek 40 zł.  

O  ile  procent  kieszonkowe  Ali  jest  większe  od  kieszonkowego  

Maćka? 

9. Jeden  z  kątów  przyległych  ma  o  30° więcej  od  drugiego.  Oblicz  

miary  tych kątów. 

10. Jeden  z  kątów  trójkąta  równoramiennego  ma  170°. Jakie  są 

miary  pozostałych  kątów? 



11. Kąt  przy  podstawie  trapezu   równoramiennego,  który  nie  jest  

równoległobokiem, ma 50°. Przekątna  tego  trapezu  jest  

prostopadła  do  ramienia.   

 a)Jaką  miarę  ma  kąt  między  przekątną   a  podstawą  

 trapezu? 

 b) Jaką  miarę  ma  kąt między  przekątną  a  drugim  ramieniem  

 trapezu? 

12. Oblicz  kąt  wewnętrzny  osiemnastokąta  foremnego. 

13. a) Jakie  jest  pole  kwadratu  o  obwodzie  64 cm? 

       b) Jaki  obwód  ma  kwadrat  o  polu  64 cm²?  

14. Powierzchnia  skrzydeł  muchy  wynosi  ok. 0,13 cm².  Ile to  

milimetrów  kwadratowych? 

15. pole  równoległoboku  o  bokach  6 cm  i  10 cm  wynosi  48 cm². 

Oblicz  obie  wysokości  równoległoboku. 

16. W  trapezie  równoramiennym  podstawy  mają  długości  3 cm  i  

7 cm, a kąt  przy  dłuższej  podstawie  ma  miarę  45°.  Oblicz  pole  

tego  trapezu. 

17. W  trójkącie  prostokątnym  o  polu  49 cm²  jedna  z  

przyprostokątnych  ma  7 cm.  Jaka  długość  ma  druga  

przyprostokątna? 

18. W układzie  współrzędnych  narysuj  romb  o  wierzchołkach  

A=(4,1),  B=(1,1),  C=(4,5),  D=(-1,5). Oblicz  jego  obwód  i  pole. 

19.Oblicz  wartość  liczbową  wyrażenia  10p²-r²+r  dla  p=2  i  r=7. 

20. Wykonaj  działania: 



 a).  -2x+8x-(6x-7y)= 

 b).  -5t(2t-1)-2t(3-5t)= 

 c).  (-3+a)(a-4)= 

21.  Rozwiąż  równania: 

 a).  3(x-5)=9 

 b).  
𝑦+3

2
 - (1-y) = 3,5 

 c).  0,4x+2,3=1,2x -2,5 

22.  Plecak  Mateusza  jest  o  40%  cięższy  od  plecaka  Maćka.  Oba  

plecaki  razem   ważą  8,4 kg.  Ile  waży  plecak  każdego  z  chłopców? 

23.  Zapisz  w postaci  jednej  potęgi: 

 a) 34 ∙ 92 

 b) 27· 311:310 

 c) 
(24)7

23∙ 25 

25.  Oblicz: 

 a)  3√36 + 5√−64
3

 

 b)  (4(√3)2 

 c)   -3√15 · 2√15 

26.  Oblicz  pole  i  objętość  graniastosłupa  prostego  trójkątnego  o  

wysokości  4 cm  i  podstawie  będącej  trójkątem  prostokątnym  o  

przyprostokątnych  4 cm. 

27. W  opakowaniu  było  50  cukierków,  w  tym  20  czekoladowych  i  

30  owocowych.  Karol  zjadł  już  10  cukierków  i  wszystkie  były  

owocowe. Oblicz  prawdopodobieństwo  tego, że  kolejny wyjęty  w  

sposób  losowy  z opakowania  cukierek  będzie  czekoladowy. 

28.  a). Płatki  złota  używane  w  złotnictwie  mają  grubość  ok.  

0,00000002m. Podaną  liczbę  zapisz  w  notacji  wykładniczej. 



 b). Wyraź  w  metrach  odległość  540 km. Wynik zapisz w 

notacji  wykładniczej. 

29.  Oblicz  połowę  liczby  86. 

30.  Do  torebki  włożono  5  irysów,  6  krówek, 2  landrynki  i  9  

michałków,  a  następnie  losowo  wyciągnięto  jednego  cukierka.  

Oblicz  prawdopodobieństwo  tego, że  wybranym  cukierkiem  będzie  

irys. 

 


