




ZBIÓR ZADAN 
Z MATEMATYKI

Autorami zadań są uczniowie klasy 7c 

 w roku szkolnym 2017/2018 ze

Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 158

im. prof. J.Aleksandrowicza w Krakowie

-
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zadanie 1

rozwiązanie

A) Warszawa leży dokładnie 340 km od Energylandii, a maksymalna  
prędkość  Energusia Śmiejżelki to 50 km/h. Oblicz, ile godzin zajmie podróż  
z maksymalną prędkością  Energusiem Śmiejżelki do Warszawy.

B) Jedna przejażdżka Energusiem Śmiejżelki to dwa okrążenia po 335 m.  
Oblicz łączną trasę  i wynik zapisz w centymetrach oraz kilometrach. 

C) W kolejce na przejażdżkę Energusiem Śmiejżelki ustawiło się 16 osób.  
Minimalny wzrost, aby wejść na tę atrakcję z opiekunem, to 100 cm. Łączny 
wzrost tych 16 osób wynosił 2208 cm.  Oblicz średni wzrost uczestnika tej 
przejażdżki.

dane:
      Długość: 335 m         Wysokość: 13m        Prędkość: 50km/h



5

zadanie 2

rozwiązanie

Długość jednego przejazdu wynosi 335 metrów. W jednej rundzie pokonuje 
się tę trasę dwa razy. Ile przejedzie się kilometrów w ośmiu rundach?
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zadanie 3

rozwiązanie

Energuś Śmiejżelki rozpędza się do 50km/h na trasie długości 335m.  
W kolejce mieści się jednorazowo 20 osób. Ile maksymalnie osób może  
dziennie przewieźć, jeżeli działa od godziny 10.00 do 18.00?
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zadanie 4

rozwiązanie

Podczas jednej przejażdżki Viking zabiera 20 osób, a w ciągu godziny jest pięć 
przejażdżek. Ile dzieciaków skorzysta z tej atrakcji w ciągu 8 godzin pracy  
Parku?

      Długość: 320 m         Wysokość: 13m        Przepustowość 20 osób

viking
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      Wysokość: 77m        Prędkość: 142km/h

zadanie 5

rozwiązanie

W najszybszym i najwyższym Mega Coasterze w Europie o nazwie Hyperion 
wagonik osiąga prędkość 142 km/h. Oblicz, ile metrów wagonik przejedzie 
w ciągu 3 sekund.
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zadanie 6

rozwiązanie

A) Pałac Kultury i Nauki w Warszawie ma wysokość 231 metrów.  
Wysokość Mayana to 33 metry.  
Oblicz, ile razy Pałac Kultury i Nauki jest wyższy od Mayana.
B) Oblicz, o ile metrów jest wyższy Pałac Kultury i Nauki od Mayana.  
Wynik podaj w centymetrach.

Przeciążenie 5 G         Wysokość: 33m        Prędkość: 80km/h

MAYAN
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zadanie 7

rozwiązanie

Roller Coaster Mayan jechał z prędkością 
80 km/h. Przejechał odległość 20 m.  
W jakim czasie pokonał tę odległość?
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zadanie 8

rozwiązanie

Jacek stanął o godzinie 14.26 w kolejce, liczącej razem z nim 77 osób, 
do Roller Coastera Mayan, który właśnie wyruszył w swoją trasę.  
Odstępy między kolejnymi jazdami trwają 240 sekund, a całą trasę 
689 m kolejka, która może pomieścić 20 osób, pokonuje z prędkością 
80 km/h. O której godzinie Jacek zakończy przejazd tym coasterem?

MAYAN
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zadanie 9

Roller Coaster Energuś Śmiejżelki i Mayan  
osiągają prędkość 50 km/h i 80 km/h.  
O ile metrów na sekundę szybszy jest  
Mayan od Energusia Śmiejżelki?

A. O ok. 3 m/s
B. O ok. 5 m/s
C. O ok. 8 m/s
D. O ok. 12 m/s
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zadanie 10

rozwiązanie

Roller Coaster Formuła jest wysoki na 25m i pokonuje trasę z prędkością 
100km/h . Ile sekund zajmuje jeden przejazd, zakładając, że długość trasy 
jest 22,4 razy dłuższa od wysokości?
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Długość trasy przejazdu  
w Formule wynosi 560 m i kolej-
ka jedzie z prędkością 100km/h.  
Oblicz, ile zrobi okrążeń w ciągu 4 
minut?

zadanie 11
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zadanie 12

rozwiązanie

Roller Coaster Formuła zapewnia ekscytujący przejazd na trasie 560 metrów. 
Ala postanowiła pojechać nim, usłyszawszy, że już w przeciągu 2 sekund osi-
ąga prędkość 100 km/h. Dziewczynka założyła się ze swoim bratem, że będzie 
jechać dłużej niż on da radę wstrzymać powietrze. Zakładając, że kolejka 
nie zwalniała, a brat Ali dał radę wstrzymać powietrze przez pół minuty,   
odpowiedz, które z nich wygrało?
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rozwiązanie

Jedną z atrakcji Parku Rozrywki Energylandia jest Roller Coaster Formuła 
pędzący z prędkością 100 km/h. Oblicz, w ile minut  
podróżująca nim osoba pokona trasę Zator – Kraków, zakładając, że 
ta odległość to 57 km, a kolejka porusza się ruchem jednostajnym,  
prostoliniowym?

zadanie 13
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zadanie 14

rozwiązanie

Ile ważą wszyscy pasażerowie Roller Coastera Dragon RMF w momencie  
największego przeciążenia (3,5G), przy założeniu pełnej obsady pojazdu  
(20 osób) i średniej wadze pasażera 55 kg?
(Wskazówka: przy przeciążeniu mnożymy kg x g)
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rozwiązanie

Z Roller Coastera Dragon RMF chciało skorzystać 172 uczniów.  
Jednorazowo na pokład tego roller coastera może wejść 20 osób. Przerwa 
na wysadzenie i wejście nowych pasażerów trwa 5 min. Ta kolejka jedzie  
z prędkością 75 km/h, pokonując drogę 453 m.
Ile czasu zajęło jej  przewiezienie wszystkich osób?

zadanie 15
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zadanie 16

rozwiązanie

W pewnej szkole uczy się 1225 
uczniów, wśród których 
przeprowadzono ankietę 
dotyczącą wyjazdu do Parku Rozrywki w Zatorze. Wynika z niej, że aż 60% 
ankietowanych nie może się doczekać, aby  w Energylandii skorzystać z 
Mega Coastera Hyperion. Reszta uczniów oczekuje na pokazy Extreme Show. 
Oblicz, ilu uczniów pragnie udać się na Mega Coaster Hyperion, a ilu  
na Extreme Show.
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zadanie 17

rozwiązanie

Speed to największy i najszybszy na świecie Water Coaster znajdujący się  
w Energylandii.  
Żeby dowiedzieć się, czy możesz z niego korzystać, rozwiąż poniższe zadania.

a) Oblicz pole narysowanej figury:
    4 cm 

   h 

                45
o
                            

o
       45

o
       

24 cm 

Liczbę wyrażającą pole powierzchni wstaw w pierwsze wykropkowane miejsce odpowiedzi.

Odp: Minimalna wysokość to ……..cm, 
a maksymalna to ………cm.
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rozwiązanie

b) Oblicz, a otrzymasz maksymalną wysokość:
(18∙6+192):2+60−15=

Odp: Minimalna wysokość to ……..cm, 
a maksymalna to ………cm.



22

rozwiązanie

Water Coaster Speed  to najwyższy i najszybszy wodny roller coaster w Par-
ku Rozrywki Energylandia. Jego prędkość to 110 km/h, a wysokość maksy-
malna to 60 metrów. Oblicz, na którym piętrze bloku trzeba się znaleźć, aby 
zrównać się z najwyższym punktem tej kolejki, zakładając, że jedna kondyg-
nacja bloku mieszkalnego to 3 metry.

zadanie 18
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zadanie 19

Po skończonej przejażdżce na Formule pasażerowie opuścili wagon,  
a przez bramki wpuszczono kolejną grupę osób.  
Na samym początku w parach usiadła grupka uczniów, zajmując 4 miejs-
ca; za nimi weszło trzech dorosłych mężczyzn i jeden z nich usiadł z przo-
du. Weszły tam także 2 dziewczyny, które po krótkim czasie zdecydowały 
się jednak wysiąść z wagonika. Na ich miejsce wsiedli dwaj chłopcy, każdy 
z jednym rodzicem. Pozostałe 4 miejsca z tyłu zostały zajęte przez pewną 
rodzinę. Zostało tylko 1 puste miejsce obok mężczyzny siedzącego z przodu.  
Jaka jest maksymalna ilość miejsc w Formule?
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rozwiązanie

Wycieczka szkolna, licząca 62 osoby, zajęła w Zadrze 5 wagoników  
w pierwszym przejeździe i 8 niepełnych rzędów w drugim przejeździe.  
Ile osób pojechało Roller Coasterem, jeżeli wiadomo, że w drugim  prze-
jeździe w rzędzie drugim i czwartym brakowało po 1 osobie?

zadanie 20

      Długość: 1 316 m         Wysokość: 63,8m          Przepustowość: 24 osobydane:
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zadanie 21

rozwiązanie

Space Booster znajdujący się w Energylandii ma dwie czteroosobowe  
kapsuły. Podczas której tury pięćdziesiąta szósta osoba z kolejki doświadczy 
tam siły bezwładności, obracając się wokół własnej osi?



26

rozwiązanie

Powierzchnie basenowe Water Parku mają łącznie 1800 m2.  
Średnia głębokość basenów to 80 cm. Ile litrów wody potrzeba, aby napełnić 
wszystkie z nich? Wybierz poprawną odpowiedź.

A. 1 440 litrów

B. 1 440 000 litrów

C. 144 000 litrów

zadanie 22
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zadanie 23

rozwiązanie

Siedmioletni Tomek, który rośnie około 10 cm na rok, ma 1,1 m wzrostu. Ile 
lat będzie miał chłopiec, gdy będzie mógł po raz pierwszy pojechać kolejką 
w Energylandii, dla której minimalny wzrost uczestnika to 140 cm?
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rozwiązanie

W budce z lodami w Energylandii jedna gałka lodów kosztuje 5 zł.  
W kolejce ustawiło się 17 dzieci i 5 opiekunów. Piątka dzieci kupiła 1 gałkę, 
czwórka dzieci 2 gałki, szóstka dzieci 3 gałki, a dwójka dzieci 4 gałki.  
W sumie zapłacono 210 zł. Ile gałek razem kupili opiekunowie?

zadanie 24
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zadanie 25

rozwiązanie

Rodzina Maćka liczy pięć osób i wybiera się w sobotę do Energylandii. 
Maciek ma młodszą siedmioletnią siostrę i brata bliźniaka. Razem mają 
27 lat i żadne z nich wzrostem nie przekracza 140 cm. Rodzina ta dosta-
nie 5% zniżki, ponieważ ma Kartę Dużej Rodziny. Jeden bilet ulgowy do 
140 cm wzrostu kosztuje 79 zł, a normalny od 140 cm wzrostu, 129 zł. 
Ile zapłacą za bilety?
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rozwiązanie

Antek podczas pobytu w Energylandii skorzystał z 30 atrakcji, Krzyś z 20 i 
Paweł również z 20. Każdy chłopiec z innych. Karol stwierdził, że skorzystał z 
30 % atrakcji, na których był Antek, z 50 % - na których był Krzyś i z 20 % - na 
których był Paweł. Z ilu atrakcji skorzystał Karol?

zadanie 26
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zadanie 27

rozwiązanie

W Resorcie Western Camp jest 600 miejsc noclegowych dla Gości.  
Pewnego dnia przebywało tam 138 Gości, z czego 6 wyjechała wieczorem.   
Następnego dnia przyjechało 3 razy więcej osób niż wyjechało dnia  
poprzedniego, a trzeciego dnia wyjechało 30% tych co zostali.  
Ile osób wyjechało trzeciego dnia?
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rozwiązanie

Cała rodzina jechała samochodem do Energylandii. Przez 20 minut jechali 
autostradą z prędkością 96 km/h, a następnie 10 minut przez tereny miejskie 
z prędkością 48 km/h.

a) Oblicz odległość, jaką przebył samochód w drodze do Energylandii  
w ciągu tych 30 minut.
b) Jaka była średnia prędkość w ciągu 30 minut jazdy ?

zadanie 28
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zadanie 29

rozwiązanie

Państwo Kowalscy wyruszyli z Krakowa do Energylandii, jadąc samochodem 
ze średnią prędkością 65 km/h. Ile czasu zajęło im dotarcie do celu, jeśli po 
drodze zatrzymali się na 10 minut, a odległość Parku Rozrywki od Krakowa 
to 57 km?
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W Energylandii jest 41 kas. Jeśli czas obsłużenia jednej osoby to średnio 1,5 
minuty, ile osób kasjerzy obsłużą w ciągu pół godziny?

zadanie 30
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zadanie 31

Oblicz, ile procent rabatu można dostać po okazaniu karty Parkmania. 
Bilety do Parku Rozrywki kosztowały 129 zł, a Marysia zapłaciła 122,55 zł.  
Ile procent dostała rabatu?
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rozwiązanie

Na wycieczkę szkolną autokarem, do Parku Rozrywki Energylandia  
w Zatorze, wybrały się dwie klasy pewnej szkoły podstawowej. Klasa A liczyła 
24 uczniów, a w klasie B było o 2 chłopców mniej i o 4 dziewczynki więcej 
niż w klasie A. Wraz z rodzicami samochodami pojechało 10 % wszystkich 
uczniów. Ilu uczniów podróżowało autokarem ?

zadanie 32
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zadanie 33

rozwiązanie

W wycieczce do Energylandii brało udział 46 osób: uczniowie i 4 opiekunów. 
Ile było dziewczynek, jeśli było ich dwa razy więcej niż chłopców?
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rozwiązanie

Na parkingu przed Parkiem Rozrywki stało 40 pojazdów – samochody  
i motory. Razem wysiadło z nich 155 osób. Ile było samochodów, a ile  
motorów, jeżeli wiadomo, że w każdym aucie było 5 osób oraz że każdy  
motocyklista wiózł pasażera?

zadanie 34
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zadanie 35

rozwiązanie

Pewnego dnia do Energylandii przyjechało 48 autokarów. W 1/4 z nich było po 
28 uczniów i 3 nauczycieli, w 19 przyjechało po 25 uczniów i 2 nauczycieli,  
a w pozostałych po 22 uczniów i 2 nauczycieli.  
Ile razem osób przyjechało do Parku Rozrywki tego dnia?
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rozwiązanie

Na parkingu wolnych jest 5000 miejsc do zaparkowania. W ciągu godziny 
przyjeżdża 56 samochodów, a co 2 godziny odjeżdża ich 9. Czy po 12 godzin-
ach będą wolne miejsca parkingowe?

zadanie 36
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zadanie 37

rozwiązanie

Kamil ma dwóch młodszych braci: Kacpra, który ma 8 lat i Bartka, który jest 
2 lata młodszy od Kacpra. Suma wieków Kacpra i Bartka to wiek Kamila.  
Kiedy została założona Energylandia, jeśli Kamil miał wtedy 9 lat?  
(obecnie jest 2019 rok)
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rozwiązanie

Przelicz na km odległości z Energyladnii do  
innych europejskich parków rozrywki:

A. DisneyLand: 1484000 m =
B. Heide Park: 89700000 cm =
C. Gardaland: 11290000 dm =

zadanie 38



43

zadanie 39

rozwiązanie

Powierzchnia Energylandii liczy 30 hektarów.  
Ile to arów, a ile metrów kwadratowych?
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rozwiązanie

Powierzchnia Parku Rozrywki Energylandia wynosi 30 ha. 
Jedna paczka nasion trawy wystarcza na obsianie 25 m2 powierzchni.  
Ile potrzeba paczek trawy, aby obsiać trawą cały teren Energylandii?

zadanie 40
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zadanie 41

rozwiązanie

Aktualnie Park Energylandia zajmuje powierzchnię 30 hektarów.  
Docelowo, za kilka lat, ma mieć 150 hektarów.
A. Ile razy zwiększy się powierzchnia parku w stosunku do obecnej?
B. Ile procent Energylandii już wybudowano?
C. Ile km2 pozostaje wciąż do wybudowania?
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rozwiązanie

Zakładając , że w ciągu roku Energylandię odwiedza około 1,5 miliona Gości.  
Park działa od 5 lat. Ile osób mogło odwiedzić Energylandię do tej pory?

zadanie 42
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zadanie 43

rozwiązanie

Oblicz, ilu łącznie fanów ma Energylandia:
- Facebook - 645 tys.
- Instagram - 130 tys. 
- Youtube - 65 582 tys. subskrybentów
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rozwiązanie

a). Jaka jest średnia wszystkich recenzji Energylandii na fb? 
Wynik zaokrąglij do części dziesiątych.
Dane do zadania:

5 gwiazdek: 33784 osób
4 gwiazdki: 726 osoby
3 gwiazdki: 360 osób
2 gwiazdki: 218 osób
1 gwiazdka: 298 osób
b). Ile jeszcze osób musi dać recenzje 5 gwiazdek, zakładając że stan  
recenzji się nie zmieni (nie wliczając przybywających recenzji 5 gwiazdek),  
aby średnia wszystkich recenzji podwyższyła się o 0,1?

zadanie 44
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zadanie 45

rozwiązanie

Energylandię na Facebooku zrecenzowało 35 386 osób. 5 gwiazdek dało 
33784 osób, a 4 gwiazdki – 726. Jaki był procent opinii 4- i 5-gwiazdkowych?
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rozwiązanie

Maksymalna ilość osób korzystających z tego urządzenia wynosi 32.  
W pierwszej rundzie był komplet. Co jedną rundę ubywała 1 osoba.  
Ile razem uczestników skorzystało z tej atrakcji w ciągu 8 rund?

AZTEC

SWINGzadanie 46



ODPOWIEDZI:

ZAD.1 a) 6h 48min     b) 67000 cm     c) 138 cm
ZAD.2  5,36 km
ZAD.3 23880 osób
ZAD.4 800 osób
ZAD.5 118,3 m
ZAD.6 a) 7 raz     b)19800 cm
ZAD.7 0,9 s
ZAD.8 o 14:40
ZAD.9 c
ZAD.10 20,16 s
ZAD.11. 12 okrążeń
ZAD.12 Brat Ali
ZAD.13 34,2 minuty
ZAD.14 3850 kg
ZAD.15 43 minuty
ZAD.16 Mega Coaster Hyperion - 735 uczniów.  Extreme Show - 490 uczniów.
ZAD.17  
a) Minimalna wysokość 140 cm. Maksymalna wysokość 195 cm.      
b) Minimalna wysokość 140 cm. Maksymalna wysokość 195 cm.
ZAD.18 20 piętro
ZAD.19 16 miejsc
ZAD.20 24 osoby
ZAD.21 7 tura
ZAD.22 b
ZAD.23 10 lat
ZAD.24 15 gałek
ZAD.25 483,15 zł
ZAD.26 z 23 atrakcji
ZAD.27 45 osób
ZAD.28 a) 40 km     b) 80 km/h     
ZAD.29 63 minuty
ZAD.30 820 osób
ZAD.31 5% rabatu
ZAD.32 45 osób
ZAD.33 28 dziewczynek
ZAD.34 25 aut i 15 motorów
ZAD.35 1293 osóby
ZAD.36 4383 wolnych miejsc
ZAD.37 w 2014 roku
ZAD.38 a) 1484 km     b) 897 km     c) 1129 km
ZAD.39 30 ha = 3000 a = 300000 m 2 
ZAD.40 12000 paczek trawy
ZAD.41 a) 5 razy     b) 20%     c) 1,2 km
ZAD.42 7,5 mln osób
ZAD.43 840582 fanów
ZAD.44 4,9
ZAD.45 5* - 95,47%     4* - 2,05%
ZAD.46 228 osób




