
WIELKIE ODLICZANIE 

 

ODPOWIEDZI DO DNIA 27: 

Zadanie 1. 

Poprawna odpowiedź 

AC 

Zadanie sprawdza, czy potrafisz skorzystać ze skali mapy w celu obliczenia rzeczywistej 
odległości w terenie. 

 

Pierwsze zdanie: 

Sposób 1. 

Zauważ, że stosunek długości odcinka na mapie do długości odpowiadającego mu 

odcinka w rzeczywistości jest taki, jak skala, czyli w tym przypadku 1 : 45 000. Długość 
 

odcinka na mapie  wynosi  24 cm,  a  długość  odpowiadającego  mu  odcinka 

w rzeczywistości oznaczymy x. Wtedy: 

24𝑐𝑚

𝑥
=

1

45000
  

 

x = 24 cm ∙ 45 000=1 080 000 cm 

 

Otrzymany wynik wyraź w km. Ponieważ 

 

1 km = 100 000 cm 

 

to 

 

x = 1 080 000 cm = 10,8 km. 



 

 

 

Sposób 2. 

  Zauważ, że gdy skala mapy wynosi 1 : 45 000, to znaczy, że odcinkowi o długości 1 cm 
na mapie odpowiada odcinek o długości 45 000 cm w terenie. 

Wyraź 45 000 cm w km. Ponieważ 

1 km = 100 000 cm 

więc 

45 000 cm = 0,45 km. 

Ułóż proporcję – wykorzystaj fakt, że stosunek dwóch odcinków na mapie jest równy 
stosunkowi odpowiadających im odcinków w rzeczywistości: 

 1 cm (na mapie) –   0,45 km (w rzeczywistości)  

 24 cm (na mapie) –   x km (w rzeczywistości)  

 

1 𝑐𝑚

24 𝑐𝑚
=

0,45 𝑘𝑚

𝑥 𝑘𝑚
  

x = (24 cm · 0,45 km) : 1 cm = 10,8 km  

 

Sposób 3. 

Zauważ, że skala 1:45 000 oznacza, długość odcinka na mapie jest 45 000 razy 
mniejsza od długości odpowiadającego mu odcinka w rzeczywistości. Zatem, aby 

obliczyć rzeczywistą odległość między dwoma miastami, należy długość odcinka 24 
cm pomnożyć przez 45 000: 

24 cm · 45 000 = 1 080 000 cm. 

 

Przelicz odległość wyrażoną w centymetrach na kilometry. Ponieważ 

 

1 km = 100 000 

cm to 

1 080 000 𝑐𝑚 =
1 080 000

100 000
𝑘𝑚 = 10,8 𝑘𝑚 

 

 

 

 



Drugie zdanie 

Sposób 1. (Bez obliczania rzeczywistej odległości) 

Zauważ, że stosunek długości a i b dwóch odcinków na mapach o skalach 1 : 45 000 
 

i 1 : 60 000, które  to odcinki  odpowiadają  pewnemu  odcinkowi  o  długości  x 

w rzeczywistości, jest następujący: 

 
a

 = 

 x    

=60=4 

 

 45 000  

              

 

b 
 x    

45 
 

3 
 

 

60 000 

  

         

Obliczymy b, gdy a = 24 cm 

 24 cm 

= 

4        
             

  b  3        

 

b = 18 cm 

 

Sposób 2. 

 

  Zauważ, że skala 1 : 60 000 oznacza, długość odcinka na mapie jest 60 000 razy 
mniejsza od długości odpowiadającego mu odcinka w rzeczywistości. Zatem, aby 
obliczyć długość odcinka na mapie w podanej skali 1 : 60 000, należy rzeczywistą 
odległość między miastami podzielić przez 60 000. 

 

Łatwiej wykonasz to dzielenie, gdy zastosujesz rzeczywistą odległość między dwoma 
miastami wyrażoną w cm: 

 

1 080 000 cm : 60 000 = 18 cm. 

 

 

Zadanie 2. 

Poprawna odpowiedź 

B 

Wyjaśnienie 
 



Zadanie sprawdza, czy potrafisz zastosować proporcję do obliczenia wartości zakupionego 
towaru w zależności od liczby sztuk towaru. 

 

Sposób 1. 

Zauważ, że cena sadzonki była zawsze taka sama, niezależnie od tego, ile sadzonek 
zakupił każdy z panów: Bartek i Michał. 

Zauważ, że pan Michał zakupił o 35 sadzonek więcej niż pan Bartek, a więc za 
zakupione sadzonki zapłaci więcej o kwotę równą kosztowi zakupu 35 sadzonek. 

W pierwszej kolejności oblicz cenę jednej sztuki sadzonki: 
 

67,50 zł  : 15 = 4,50 zł 

Ustal koszt zakupu 35 sadzonek, a zatem pomnóż ich liczbę przez cenę za jedną 
sztukę: 35 · 4,50 zł = 157,50 zł 

 

Sposób 2. 

 

Oblicz cenę jednej sztuki sadzonki: 67, 50 :15   4, 50 (zł) 

Następnie oblicz, jaką kwotę zapłacił pan Michał za 50 sadzonek: 4, 50 50   225 (zł) 

Oblicz różnicę kwoty zapłaconej przez pana Michała i pana Bartka: 

225 67, 50 157, 50 (zł) 

Sposób 3. 

Ułóż proporcję – wykorzystaj fakt, że stosunek cen za sadzonki, które zakupili Pan 
Bartek i Pan Michał jest równy stosunkowi liczby zakupionych sadzonek. Korzystając 
z proporcji, oblicz, ile złotych zapłacił Pan Michał za sadzonki. 

15 sadzonek (kupionych przez Pana Bartka)  – 67,5 zł 

50 sadzonek (kupionych przez Pana Michała) – x zł 

 

15 67,5 zł 

50 
=

 x 

 
 

x = 225 zł 

Oblicz różnicę kwoty zapłaconej przez pana Michała i pana Bartka: 

225  67, 50   157, 50 zł. 

 


