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Równania - zadania utrwalające Iwona Bieganowska

 

1. Rozwiąż równanie.

1 – 3x(x + 1) = 5 – 3x2 + x

2. Uzupełnij równanie tak, aby jego rozwiązaniem była liczba –3.
Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

– x + 5 = ________

3. Rozwiąż równanie 4(x + 5) = –4.

4. Ze wzoru y = 2x + 3 wyznacz x.
Zapisz rozwiązanie.

5. Deskę długości 3,5 m rozcięto na dwie części tak, że jedna jest od drugiej 4 razy krótsza. Opisz tę
sytuację za pomocą równania, przyjmując za x długość krótszej części.
Zapisz rozwiązanie.

6. Łukasz kupił w sklepie sportowym torbę, buty i piłkę. Za wszystkie te zakupy zapłacił 816 zł. Buty
kosztowały 270 zł. Torba kosztowała pięć razy więcej niż piłka. Oblicz, ile kosztowała piłka.
Zapisz rozwiązanie.

7. Zapisz za pomocą wzoru: liczba c jest średnią arytmetyczną liczb a i b, a następnie z zapisanego
wzoru wyznacz a.
Zapisz rozwiązanie.

8. Rozwiąż równanie.

5(x2 + x) – 3x(x + 1) = 4 + 2x2 + x

9. Rozwiąż równanie 2(x + 4) – 6 = 3(x – 2) + 7x.

10. Uzupełnij równanie tak, aby jego rozwiązaniem była liczba 0,4.
Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

–5x + 1  = x + ____
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11. Marek zapłacił łącznie za kalkulator i książkę 152 zł. Na kalkulator wydał 30% swoich oszczędności, a
na książkę  swoich oszczędności. Oblicz, ile oszczędności miał Marek.
Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

12. Rozwiąż równanie.

x2 + 4x + 5 = x(x – 6) + 15

13. Rozwiąż równanie 4(x – 4) = 3(x – 2).

14. Rozwiązaniem równania  jest liczba . Uzasadnij, że liczba do niej

przeciwna oraz liczba do niej odwrotna również są rozwiązaniami tego równania.
Zapisz uzasadnienie.

15. Ceny biletów:
Wystawa stała „Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej”
– bilet normalny – 10 zł
– bilet ulgowy (szkolny) – 7 zł
– bilet rodzinny – 32 zł
Bilet rodzinny przysługuje rodzinie składającej się co najwyżej z dwóch osób dorosłych i czwórki
dzieci.
Uczniowie klasy IIIb gimnazjum wraz z dwoma opiekunami wybrali się na wycieczkę do Ojcowskiego
Parku Narodowego. Zwiedzili też w zamku w Pieskowej Skale stałą wystawę „Przemiany stylowe w
dziejach sztuki europejskiej”. Za bilety wstępu dla wszystkich uczestników wycieczki zapłacili razem
230 zł. Ilu uczniów było na tej wycieczce?
Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

16. Pole kwadratu jest równe polu prostokąta, którego jeden bok jest o 2 cm krótszy od boku kwadratu, a
drugi o 3 cm dłuższy od boku kwadratu. Oblicz długości boków tego prostokąta.

Zapisz równanie opisujące sytuację z zadania. Rozwiąż je i sformułuj odpowiedź.

17. Ze wzoru , gdzie  i , wyznacz x.
Zapisz rozwiązanie.

18. W pierwszym półroczu Kasia otrzymałą z matematyki x ocen bardzo dobrych. Ocen dobrych miała
dwa razy mniej niż bardzo dobrych, a dostatecznych o dwie mniej niż dobrych. Suma uzyskanych
przez Kasię ocen bardzo dobrych była dwukrotnie większa od sumy ocen dobrych i dostatecznych.
Zapisz równanie z niewiadomą x, opisujące warunki zadania, a następnie sprawdź, czy liczba 6
spełnia to równanie.
Zapisz rozwiązanie.
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