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UKŁADY RÓWNAŃ 
 

 

Zadanie 1  
W pewnej szkole pracuje 20 nauczycieli. Stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet 
jest równy 1:9. Ile kobiet i ilu mężczyzn pracuje w tej szkole? 

 

Zadanie 2  
Różnica dwóch liczb jest równa 52. Mniejsza z tych liczb stanowi 20% większej. 
Wyznacz te liczby. 

 

Zadanie 3  
W klasie jest dwa razy więcej chłopców niż dziewcząt. Gdy pewnego dnia w klasie 

nie było obecnych 5 chłopców okazało się, że dziewczynek było wówczas cztery 

razy więcej. Ile jest chłopców w tej klasie? 

 

Zadanie 4  
Suma cyfr liczby dwucyfrowej jest równa 13. Jeśli przestawimy te cyfry to 
otrzymamy liczbę dwucyfrową o 63 większą. Wyznacz te liczbę dwucyfrową 

 

Zadanie 5  
Ojciec jest 3 razy starszy od swojego syna. Przed 12 laty ojciec był 9 razy starszy 
od syna. Ile lat ma teraz ojciec, a ile jego syn? 

 

Zadanie 6  
Licznik pewnego ułamka jest równy 20. Jeśli ten licznik zwiększymy o 40, a 
mianownik o 50, to wartość ułamka nie zmieni się. Ile jest równy mianownik tego 
ułamka? 

 

Zadanie 7  
Gdy Anka miała tyle lat, ile Danka ma teraz, to była od niej trzy razy starsza. 
Gdy Danka będzie miała tyle lat, ile Anka ma teraz, Anka będzie miała 42 lata. Ile lat 
ma obecnie każda z dziewcząt? 

 

Zadanie 8  
Iloczyn dwóch liczb dodatnich jest równy 72. Jeśli pierwszą z nich powiększymy o 2, 

a drugą pomniejszymy o 4, to po wymnożeniu otrzymamy 56. Znajdź te liczby. 

 

Zadanie 9  
Obwód prostokąta jest równy 54cm, a jego pole 180cm2. Wyznacz miary boków tego 

prostokąta. 

 
Zadanie 10  
W pewnej szkole maturzyści za organizację balu studniówkowego mieli zapłacić 
23250zł. Jednak 30 osób zrezygnowało z udziału w balu i składka przypadająca na 
jednego uczestnika wynosi 193,75zł. Ilu uczniów ostatecznie poszło na bal i jaka 
była wysokość pierwotnej składki? 
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