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ETAP 4 

Poznajemy życie na wsi ( i nie tylko) 

 

Chciałybyśmy przedstawić Wam pana Kazimierza,  

który jest właścicielem gospodarstwa agroturystycznego. 

Zamieszczone poniżej zadania oraz ich rozwiązania   

pozwolą bliżej poznać codzienne życie pana Kazimierza,  

okolicę jego gospodarstwa, wrażenia gości  

oraz przygody Ani i Maćka – wnucząt pana Kazimierza. 

 

Za rozwiązanie wszystkich zadań możecie otrzymać maksymalnie 150 punktów. 

Przy sprawdzaniu pracy będzie brana pod uwagę m.in.  

estetyka pracy, opis i rozwiązanie zadania (czytając rozwiązanie nie powinnyśmy się 

domyślać…, zapisujcie wszystkie potrzebne obliczenia), czytelny i przejrzysty zapis. 

 

 

Zadanie 1. 

Pan Kazimierz jest właścicielem gospodarstwa agroturystycznego o ogólnej powierzchni 14 ha,  

w którym łąki zajmują powierzchnię 2 ha, pole uprawne 5 ha, las 5 ha, zabudowania i sad 1,6 ha. 

Pozostała część gospodarstwa to cztery stawy.  

a) Jaką powierzchnię mają te stawy? Sporządź diagram słupkowy, obrazujący powyższe dane. 

b) Pola uprawne rozmieszczone są na pięciu jednakowych prostokątnych działkach  

o szerokości 50 m każda. Narysuj plan jednej działki w skali 1:2500. 

c) Na czterech działkach zasiano zboże. Po dokonaniu zbioru okazało się, że średnia 

wydajność z 1 ha wynosiła 35 q (kwintali). Ile ton zboża pozostawiono w gospodarstwie, 

jeżeli sprzedano 
4

3
 zbioru? 

d) Zboże przeznaczone do sprzedania wożono do magazynów samochodami o ładowności  

3 t i 5 t. ile kursów zrobiły te samochody, jeżeli zboże wożono z wykorzystaniem 

maksymalnej ładowności? 
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Zadanie 2. 

Tabela przedstawia zestawienie rodzin przebywających na wczasach w gospodarstwie pana 

Kazimierza w czasie wakacji. 

Miesiąc 
Lipiec Sierpień 

I dekada II dekada III dekada I dekada II dekada III dekada 

Liczba 

rodzin 
3 5 3 4 3 2 

Liczba 

osób 
18 24 16 20 14 10 

W tym 

dzieci 
12 14 10 12 8 6 

Pan Kazimierz pobierał opłaty za wczasy według cennika: 

CENNIK Dorośli Dzieci 

Nocleg 15 zł 12 zł 

Przejażdżka konna 

1 godzina 
6 zł 3 zł 

Codzienne wyżywienie 18 zł 12 zł 

Na podstawie tabel odpowiedz na pytania: 

a) Ile osób przebywało na wczasach u pana Kazimierza? 

b) Ile dzieci, a ile dorosłych przebywało na wczasach? 

c) W którym miesiącu było więcej wczasowiczów? O ile więcej? 

Każda rodzina była przez 10 dni na wczasach u pana Kazimierza. W czasie tych wakacji każdy 

wczasowicz jedną godzinę dziennie przeznaczał na przejażdżkę konną. 

d) Jaką kwotę w zł pan Kazimierz pobrał od wczasowiczów w lipcu, a jaką w sierpniu? 

e) Oblicz koszt wczasów u pana Kazimierza pięcioosobowej rodziny. 

 

Zadanie 3. 

Pan Nowak po powrocie z urlopu, który spędził w gospodarstwie pana Kazimierza, powiedział,  

że pogodę miał bardzo urozmaiconą. Zawsze gdy rano padał deszcz, to po południu świeciło słońce. 

Łącznie było 13 dni z deszczem, a słońce świeciło 10 ranków i 13 popołudni. Ile dni był pan Nowak 

na urlopie? 



 3/7 

Zadanie 4. 

Szkoła zorganizowała wycieczki dla dzieci. W górach było o 12 dzieci więcej niż w gospodarstwie 

pana Kazimierza, a nad morzem 2 razy więcej niż w górach i u pana Kazimierza razem. Ile dzieci 

było na wycieczkach, jeżeli wiadomo, że w gospodarstwie pana Kazimierza było 96 dzieci? 

 

Zadanie 5. 

Ania i Maciek spędzali wakacje u dziadka Kazimierza. Przez 5 dni chodzili do lasu zbierać jagody. 

Tabela przedstawia ilość zebranych jagód każdego dnia i kwoty uzyskane ze sprzedaży tych jagód. 

 

Dzień tygodnia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Ilość jagód w kg 8 10 7 11 6 

Kwota w zł 96 120 84 132 72 

 

Wykorzystując dane z tabeli, odpowiedz na poniższe pytania. 

a) Czy jednego dnia Ania i Maciek zebrali średnio mniej niż 830 dag jagód? 

b) Czy ze sprzedaży wszystkich jagód uzyskali więcej niż 500 zł? 

c) O ile kg więcej trzeba zebrać jagód, aby uzyskać ze sprzedaży tę samą kwotę, gdyby cena za 

1 kg była niższa o 2 zł? 

d) Sporządź diagram słupkowy, przedstawiający ilość zebranych jagód. 

e) Kwoty uzyskane ze sprzedaży jagód uporządkuj rosnąco. Liczby te mają pewne wspólne 

własności. Wymień przynajmniej trzy. Jaką kwotę uzyskano ze sprzedaży 9 kg jagód? 

 

Zadanie 6. 

Ania i Maciek gromadzili w skarbonce pieniądze na wycieczkę nad morze. Tabela przedstawia 

zawartość ich skarbonek. 

 

Monety 5 zł 2 zł 1 zł 50 gr 20 gr 10 gr 5 gr 2 gr 1 gr 

Skarbonka 

Ani 
28 23 50 76 25 40 80 28 44 

Skarbonka 

Maćka 
32 18 60 48 50 40 72 18 4 

 

Dziadek Kazimierz powiedział, że dołoży im brakującą kwotę. Jaką kwotę pieniędzy musi dołożyć, 

jeżeli koszt wycieczki wynosi 500zł? 
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Zadanie 7. 

Podczas akcji zadrzewiania terenu w sąsiedztwie gospodarstwa pana Kazimierza posadzono różne 

gatunki drzew liściastych: 

1 – lipa  2 – klon  3 – dąb  4 – jesion 

5 – topola  6 – buk  7 – olsza 
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a) Na podstawie wykresu odczytaj gatunek drzewa, którego posadzono najwięcej sztuk, a także 

gatunek najmniej liczny. 

b) Oblicz, ile drzew w sumie posadzono w sąsiedztwie gospodarstwa pana Kazimierza. 

c) Wiedząc, że 87 sadzonek nie przyjęło się oblicz ile młodych drzewek rośnie obecnie na 

wspomnianym terenie. 

 

Zadanie 8. 

Tabela zawiera dane z okresu zadrzewiania terenu w sąsiedniej gminie w 1999 roku i kontroli 

zadrzewionego terenu z roku 2000.  

 Rok 1999 Rok 2000 

Jarzębina 

 

268 242 

Dąb szypułkowy      211 195 

Modrzew 148 148 

Świerk 78 67 
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Na podstawie danych z tabeli odpowiedz: 

a) jakich drzew posadzono najwięcej? 

b) jaki gatunek przyjął się w całości? 

c) ile posadzono drzew liściastych? 

d) ile drzew liściastych się przyjęło? 

e) ile posadzono drzew iglastych? 

f) ile drzew iglastych się nie przyjęło? 

g) ile posadzono wszystkich drzew? 

Zastanów się i napisz o co jeszcze można zapytać i co jeszcze można obliczyć. Zaproponuj 5 pytań 

i odpowiedz na nie. 

 

Zadanie 9. 

Diagram przedstawia zbiory warzyw w gospodarstwie pana Kazimierza. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Buraki Cebula Marchew Ogórki Pomidory

 

 

a) Ile kilogramów warzyw zebrano razem? 

b) Czy prawdą jest, że buraków i cebuli zebrano więcej niż ogórków i pomidorów? 

c) O ile kilogramów więcej zebrano ogórków niż marchwi? 

 

Zadanie 10. 

Jednym z gości pana Kazimierza podczas zeszłorocznych wakacji, niestety burzowych, był pan 

Michał, fizyk. Osoba ta bardzo zaciekawiła Anię i Maćka. Chcieli oni jak najwięcej ciekawostek 

dowiedzieć się na temat burz. Widzieli, że podczas burzy obserwujemy błysk i grzmot. Pan Michał 

powiedział im, że dźwięk przebywa w powietrzu drogę 300 metrów w czasie jednej sekundy. Potem 

zadał Ani i Maćkowi dwa zadania. Pomóż rozwiązać je. 
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a) Jak daleko uderzył piorun, jeśli jego odgłos dotarł po upływie 13 sekund? Wynik podaj  

w metrach i kilometrach. 

b) Po jakim czasie usłyszymy odgłos pioruna, jeśli uderzył on 2700 metrów stąd? 

 

Zadanie 11. 

Ania kąpie się w wannie i zużywa na to około 65 litrów wody. Maciek natomiast pod prysznicem 

zużywając około 15 litrów wody. O ile więcej wody zużywa Ania od Maćka na codzienną kąpiel  

w ciągu całego tygodnia pobytu u dziadka Kazimierza? 

 

Zadanie 12. 

Odczytaj z wykresu i oblicz, jakie jest średnie zużycie wody w gospodarstwie agroturystycznym 

pana Kazimierza na wszystkie wymienione tu potrzeby. Ile wody zużyje się w tym gospodarstwie  

w ciągu całego tygodnia? 

 

Średnie dobowe zużycie wody w gospodarstwie agroturystycznym
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Zadanie 13. 

Marnowanie wody  

a) Maciek zauważył, że z kapiącego kranu w łazience w ciągu 5 minut napełnia się woda cała 

szklanka. Ile szklanek można by napełnić woda w ciągu dwóch godzin? 

b) Ania nie oszczędza wody i myje zęby 2 razy dziennie pod bieżącą woda z kranu. Ponieważ 

zęby szoruje bardzo dokładnie jednorazowo zużywa do tego celu około 5 litrów wody. 

Oblicz, jaką ilość wody marnuje Ania w ciągu tygodnia, a jaką w ciągu najdłuższego 

miesiąca w roku? 
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Zadanie 14. 

Schemat przedstawia położenie pięciu bardzo starych drzew rosnących w okolicy gospodarstwa 

pana Kazimierza. 

 

 

 

a) Podczas pobytu w gospodarstwie pana Kazimierza rodzina Bachmackich postanowiła obejść 

wszystkie zabytkowe drzewa w następującej kolejności: trzecie – drugie – czwarte – 

pierwsze – piąte – trzecie. Jak długą drogę przebyli Bachmaccy? 

b) Ania wraz z koleżankami postanowiła wybrać się najkrótszą trasą od drzewa oznaczonego 

numerem 4 do drzewa 3. Maciek z kolegami obejrzał najpierw drzewo drugie, później 

pierwsze, następnie poszli do drzewa piątego, a na końcu wrócili do czwartego. Jaka jest 

różnica między długościami tych tras? 

 

Zadanie 15. 

W czasie zabaw na łące Ania i Maciek odkryli 16 ptasich gniazd. W 
4

1
 gniazd było po 5 jaj,  

w połowie gniazd znajdowały się 3 jaja, a w reszcie gniazd były 4 jaja. Niesforny Maciek przyniósł 

dziadkowi Kazimierzowi 2 gniazda z czterema jajami w każdym. Dziadek skarcił Maćka, ponieważ 

ptaki porzucają gniazda, w których człowiek dotykał jaj i w takich gniazdach nie wykluwają się 

pisklęta. Oblicz, ile piskląt wykluło się na tej łące. 
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