
1. Podaj przykład pary liczb naturalnych, która spełnia równanie 2𝑥−𝑦 = 14.

2. Kamil ma kilka dwuzłotówek i pięciozłotówek, razem 36 złotych. Dwuzłotówki stanowią 1
2 liczby pięcio-

złotówek. Zapisz te informacje w postaci układu równań.

3. Ułóż odpowiedni układ równań: Liczba 𝑥 jest o 5 mniejsza od liczby 𝑦, a trzykrotność liczby 𝑦 jest o 30
większa od połowy liczby 𝑥.

4. Wojtek rozwiązał układ równań. Poniżej przedstawiono jego obliczenia. Oceń prawdziwość poniższych
zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

I

II

III

IV

V

⎧⎪
⎨⎪⎩

−2𝑥+𝑦 = 8 | ⋅ 3
5𝑥− 3𝑦 = 7

⎧⎪
⎨⎪⎩

−6𝑥+ 3𝑦 = 8
5𝑥− 3𝑦 = 7

⎧⎪
⎨⎪⎩

−𝑥 = 2
5𝑥− 3𝑦 = 7

⎧⎪
⎨⎪⎩

𝑥 = −2
3𝑦 = 7− 5𝑥

⎧⎪
⎨⎪⎩

𝑥 = −2
3𝑦 = 7− 10 ⋅ (−1)

⎧⎪
⎨⎪⎩

𝑥 = −2
𝑦 = −1

Na I etapie poprawnie pomnożył rów-
nanie przez liczbę.

prawda fałsz

Na II etapie poprawnie dodał równanie
stronami.

prawda fałsz

Na III etapie poprawnie wykonał prze-
kształcenia.

prawda fałsz

Na IV etapie popełnił błąd podstawiając
wartość za 𝑥.

prawda fałsz

Na V etapie nie popełnił błędu w obli-
czeniach.

prawda fałsz

5.
Rozwiąż układ równań:

⎧⎪
⎨⎪⎩

4(𝑥−𝑦)+ 3(𝑥+𝑦) = 13
2𝑥− 3𝑦 = 1

6.
Rozwiąż układ równań:

⎧⎪
⎨⎪⎩

2𝑥− 1
3 + 𝑦+1

5 = 2
𝑥+𝑦− −2𝑥+4𝑦

3 = 2

7. Jaką liczbą można zastąpić symbol ▽, aby otrzymany układ równań był sprzeczny?

⎧⎪
⎨⎪⎩

𝑥− 1
3𝑦 = 9

6𝑥 = 2𝑦+▽

8. Rozwiązując pewien układ równań metodą przeciwnych współczynników, otrzymaliśmy równość 0 = 2.
Wnioskujemy stąd, że:

A. układ jest oznaczony

B. układ jest nieoznaczony

C. popełniliśmy błąd w obliczeniach

D. układ jest sprzeczny
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A

9. Jarek jest o 7 lat starszy od Radka. Za 25 lat będą mieli razem 103 lata. Ile lat ma każdy z nich obecnie?

10. Jurek i jego tata mają razem 55 lat. Gdy urodził się Jurek, jego tata miał 25 lat. Jurek ma teraz:

A. 12 lat B. 25 lat C. 15 lat D. 30 lat

11. Suma dwóch liczb dodatnich wynosi 371. Stosunek liczby mniejszej do większej wynosi 0,06. Jakie to
liczby?

12. Tomek zainstalował dwie gry komputerowe. Zajęły one w pamięci komputera 240 MB. Wiedząc, że jedna
gra zajmuje o 40 MB pamięci więcej niż druga, oblicz, ile MB zajmuje każda z gier.

13. W konkursie matematycznym wzięło udział 92 uczniów. Dziewcząt było o 30% więcej niż chłopców.
Ile dziewcząt i ilu chłopców wzięło udział w tym konkursie?

14. Ewa z Kasią zbierały jagody. Pierwszego dnia zebrały razem 11kg, a drugiego dnia 10,6 kg. Drugiego dnia
Ewa zebrała o 10% więcej niż pierwszego dnia, a Kasia o 20% mniej. Ile kilogramów jagód zebrała każda
z dziewcząt drugiego dnia?
A. Ewa zebrała 4kg jagód, a Kasia – 6,6 kg.

B. Ewa zebrała 6,6 kg jagód, a Kasia – 4kg.

C. Ewa zebrała 5kg jagód, a Kasia – 6kg.

D. Ewa zebrała 6kg jagód, a Kasia – 5kg.
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4. F, F, F, P, F

5.
⎧
⎨⎩
𝑥 = 2
𝑦 = 1

6.
⎧
⎨⎩
𝑥 = 2
𝑦 = 4

8. D

9. Jarek ma 30 lat, a Radek – 23 lat.

10. C

11. 21, 350

12. 100 MB, 140 MB

13. 52 dziewczynki, 40 chłopców.

14. B
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