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1. Przyjmijmy, że � oznacza liczbę naturalną. Zapisz trzy kolejne liczby nieparzyste następujące po liczbie2�.
2. W konewce mieści się 10 litrów wody, a w wiadrze – 8 litrów. Ile litrów wody zużyto w sumie do podlania

ogródka, jeśli wykorzystano w tym celu � pełnych konewek, � pełnych wiader i jeszcze pół wiadra wody?

A. 80��+ 12 B. 10�+ 8,5� C. 10�+ 8(�+ 12) D. 10�+ 8�+ 12
3. Ewa ma � lat i jest o 2 lata starsza od Bartka oraz 3 razy młodsza od Krzyśka. Zapisz w postaci wyrażenia

algebraicznego wiek Bartka i wiek Krzyśka.

4. Rolnik posadził na prostokątnym zagonie kapustę w � rzędach po � sadzonek w każdym rzędzie. Kiedy
kapusta urosła, wyciął cztery jej rzędy i zawiózł na rynek. Ile główek kapusty pozostało na zagonie?

5. Zapisz w jak najprostszej postaci wyrażenie �− {1− [�− (1 −�) − (�− 1) +�] − (�− 1)}.
*6. Marcin jest o 4 lata starszy od Krzysia. Gdyby ich brat Olaf był o 3 lata młodszy, niż jest teraz, byłby 3 razy

starszy od Krzysia. Oznacz wiek Krzysia przez � i zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
a) ile lat ma Marcin, a ile Olaf,
b) ile w sumie lat mają wszyscy bracia,
c) o ile lat Olaf jest starszy od Marcina.

7. Dany jest prostokąt o długości � i szerokości �. O ile zwiększy się pole prostokąta, jeśli szerokość zwięk-
szymy o 3, a długość pozostanie bez zmian?

8. Porównaj pole kwadratu o boku � z polem prostokąta, którego jeden bok jest o 8 dłuższy od �, a drugi
o 8 krótszy od �. Pole której figury jest większe? O ile większe?

9. Wykaż, że dla dowolnej wartości zmiennej �wartość wyrażenia 2(�+ 2)(�+ 3) − (�− 2)(2�+ 1) − 13�
jest liczbą dodatnią.

10. Z prostokątnego arkusza kartonu o wymiarach 25 × 10 odcinamy w rogach cztery jednakowe kwadraty
o boku � i składamy pudełko. Zapisz w postaci sumy algebraicznej wzór na objętość pudełka. Oblicz ją
dla � = 4.

11. Wyrażenie √5�− 3� 2
jest równe:

A. 5�2 −9�2 B. 5�2 − 6√5��+ 9�2 C. 5�2 −6√5��− 9�2 D. 5�2 + 6√5��+ 9�2
12. Wyrażenie (3�− 4�)2 jest równe:

A. 9�2 −16�2 B. 9�2 − 24��− 16�2 C. 9�2 + 24��+ 16�2 D. 9�2 − 24��+ 16�2
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