
Zadania maturalne tekstowe z działu „Wyrażenia wymierne ” dla klasy III 

1. Dwa pociągi towarowe wyjechały z miast A i B oddalonych od siebie o 540 km. Pociąg jadący z 

miasta A do miasta B wyjechał o godzinę wcześniej niż pociąg jadący z miasta B do miasta A i jechał 

z prędkością o 9 km/h mniejszą. Pociągi te minęły się w połowie drogi. Oblicz, z jakimi prędkościami 

jechały te pociągi. 

2. Do zbiornika o pojemności 700m3  można doprowadzić wodę dwiema rurami. W ciągu jednej 

godziny pierwsza rura dostarcza do zbiornika o 5m3 wody więcej niż druga rura. Czas napełniania 

zbiornika tylko pierwszą rurą jest o 16 godzin krótszy od czasu napełniania tego zbiornika tylko 

drugą rurą. Oblicz, w ciągu ilu godzin pusty zbiornik zostanie napełniony, jeśli woda będzie 

doprowadzana przez obie rury jednocześnie. 

3. Z miejscowości A i B oddalonych od siebie o 182 km wyjeżdżają naprzeciw siebie dwaj rowerzyści. 

Rowerzysta jadący z miejscowości B do miejscowości A jedzie ze średnią prędkością mniejszą od 25 

km/h. Rowerzysta jadący z miejscowości A do miejscowości B wyjeżdża o 1 godzinę wcześniej i 

jedzie ze średnią prędkością o 7 km/h większą od średniej prędkości drugiego rowerzysty. 

Rowerzyści spotkali się w takim miejscu, że rowerzysta jadący z miejscowości A przebył do tego 
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 całej drogi z A do B. Z jakimi średnimi prędkościami jechali obaj rowerzyści? 

4. Uczeń przeczytał książkę liczącą 480 stron, przy czym każdego dnia czytał taką samą liczbę stron. 

Gdyby czytał każdego dnia o 8 stron więcej, to przeczytałby tę książkę o 3 dni wcześniej. Oblicz, ile 

dni uczeń czytał tę książkę. 

5. Samochód przejechał  180 km, jadąc ze stała prędkością. Gdyby jechał z prędkością o 30 km/h 

większa, to czas przejazdu skróciłby się o godzinę. Z jaka prędkością jechał samochód? 

6. Pewien turysta pokonał trasę 112 km, przechodząc każdego dnia tę samą liczbę kilometrów. Gdyby 

mógł przeznaczyć na tę wędrówkę o 3 dni więcej, to w ciągu każdego dnia mógłby przechodzić o 12 

km mniej. Oblicz, ile kilometrów dziennie przechodził ten turysta. 

7. Miasto A i miasto B łączy linia kolejowa długości 210 km. Średnia prędkość pociągu pospiesznego na 

tej trasie jest o 24 km/h większa od średniej prędkości pociągu osobowego. Pociąg pospieszny 

pokonuje tę trasę o 1 godzinę krócej niż pociąg osobowy. Oblicz czas pokonania tej drogi przez 

pociąg pospieszny. 

8. Turysta pokonał pieszo trasę długości 30km z miejscowości A do miejscowości B ze stałą prędkością. 

Rowerem poruszałby się z prędkością o 9 km/h większą i przybyłby do celu o 3 godziny wcześniej. 

Wyznacz prędkość marszu turysty i czas przejścia tej drogi. 


