
Równania i układy równań – zadania z treścią. 

1. Suma trzech liczb jest równa 48. Druga liczba jest 3 razy większa od pierwszej, a trzecia jest o 2 mniejsza od 

pierwszej. Jakie to liczby? 

2. Klasa 3 pojechała na wycieczkę w góry. Połowa uczestników chodziła chętnie po górach, 20% bez 

entuzjazmu, a pozostałych 6 osób nie lubiło pieszych wędrówek. Ile osób brało udział w wycieczce? 

3. Kasia za 4 lata będzie 4 razy starsza niż była 2 lata temu. Ile lat ma obecnie Kasia? 

4. Pewien leśniczy zapytany o wiek lasu odpowiedział: „Za 20 lat będzie miał 3 razy tyle, ile miał 20 lat temu”. 

Jaki jest obecny wiek lasu? 

5. Podczas trzy dniowej wycieczki uczniowie przeszli 39km. Drugiego dnia przeszli 2 razy dłuższą trasę niż 

pierwszego dnia, a trzeciego dnia o 5km mniej niż pierwszego. Ile kilometrów uczniowie przeszli pierwszego 

dnia? 

6. Taśmę o długości 36cm podzielono na 2 części w stosunku 2:7. Jaką długość ma każda z części? 

7. Liczba a jest o 8 mniejsza od liczby b. Liczba b jest 3 razy większa od liczby a. Podaj liczbę a i b. 

8. W parku rosną drzewa iglaste i liściaste. Wszystkich drzew jest 186. Gdyby było o 12 drzew iglastych więcej, 

to stanowiłyby one połowę drzew liściastych. Ile jest drzew liściastych, a ile iglastych? 

9. Oblicz długości boków równoległoboku, jeśli jego krótsze boki mają długości: 2x+3 i y-1, a dłuższe: y+4x i 4y-

6x. 

10. Jeśli do liczby x dodamy 15%liczby y, to otrzymamy 15. Jeśli od liczby x odejmiemy 20%liczby y to otrzymamy 

8. Jakie to liczby? 

11. Na seans filmowy przyszli rodzice z dziećmi. Razem było 121 osób. Gdy przed końcem seansu kino opuściła 

mama z trójką dzieci okazało się, że rodziców jest 2 razy mniej niż dzieci. Ilu rodziców było w kinie, a ile 

dzieci? 

12. Przedsiębiorstwo transportowe wypożycza autokary. Firma posiada autokary zwykłe i piętrowe. W autokarze 

piętrowym jest o 26 miejsc więcej niż w zwykłym. W 3 zwykłych autokarach mieści się o 3 pasażerów mniej 

niż w 2 piętrowych. Ile jest miejsc w autokarach? 

13. Biuro turystyczne oferuje jednodniowe wycieczki szkolne 30zł od osoby. Dodatkowo uczestnicy kupili bilety 

do muzeum w cenie 3zł – dorośli, 2zł – uczniowie. Ilu uczniów i ilu opiekunów wzięło udział w wycieczce, jeśli 

wpłacono do biura 1290zł, a za dodatkowe bilety do muzeum – 90zł.  

14. Za 1kg jabłek i za 1kg gruszek zapłacono 6zł. Cena 1kg jabłek stanowi połowę ceny 1kg gruszek. Ile kosztują 

jabłka? 

15. Mama jest 4 razy starsza od córki. Za 10 lat będą miały razem 75 lat. Ile lat obecnie ma mama i córka? 

16. W czasie konkursu każda drużyna otrzymała plastelinę i 120 patyczków. Zadanie polegało na zbudowaniu ze 

wszystkich patyczków 15 modeli (sześcianów i czworościanów). Ile sześcianów, a ile czworościanów może 

zbudować drużyna? 

17. Za 4 długopisy i 2 ołówki zapłacono 18zł. Taką kwotę należy zapłacić również za 3 długopisy i 6 ołówków. Ile 

należy zapłacić za zestaw długopisu i ołówka dla klasy 20 osobowej? 

18. Przed 5 laty ojciec był 4 razy starszy od syna, a za 15 lat razem będą mieli 80 lat. Ile lat ma obecnie ojciec i 

syn? 

19. Dwie siostry mają razem 27 lat. Różnica wieku między nimi stanowi 20% wieku starszej siostry. Ile lat mają 

siostry? 

20. Suma dwóch liczb naturalnych jest równa 27. Dzieląc te liczby przez siebie otrzymamy 4 i resztę 2. Znajdź te 

liczby. 

21. Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 13. Znajdź tę liczbę, jeśli wiadomo, że po przestawieniu cyfr 

otrzymamy liczbę o 9 mniejszą.  

22. Trapez równoramienny, w którym górna podstawa jest równa długości ramion. Wysokość tego trapezu jest 

równa 4cm, jego pole wynosi 32cm2, a obwód 26cm. Oblicz długości podstaw tego trapezu. 


