
Obwód prostokąta

1. Oblicz obwody narysowanych figur:

2. Oblicz obwód prostokąta o bokach długości:

a) 3 cm i 5 cm

b) 4 cm i 7 cm

c) 10 cm i 15 cm

d) 25 cm i 48 cm

e) 96 cm i 41 cm

f) 120 cm i 110 cm

g) 69 cm i 74 cm

3. Oblicz obwód kwadratu:



a) 4 cm

b) 10 cm

c) 19 cm

d) 78 cm

e) 96 cm

f) 125 cm

g) 269 cm

4. Oblicz  obwód prostokąta o bokach:

a) 12 cm 4 mm i 6 cm 1 mm

b) 15 m 41 cm i 20 m 21 cm

c) 78 m 32 cm i 36 m 74 cm

d) 21 dm 7cm i 65 dm 9 cm

e) 23,1 dm i 41,9 dm

f) 44,9 dm i 55,3 dm

g) 36,1 cm i 74,6 cm

h) 36,4 cm i 63,1 cm

i) 41,17 m i 35,14 m

j) 61,36 m i 74,11 m

5. Oblicz jaki jest obwód prostokąta, jeżeli jeden bok ma 6 cm, a drugi jest o 2 cm dłuższy.

6. Jeden bok prostokąta ma 10 cm, drugi jest o 4 cm krótszy. Jaki obwód ma ten prostokąt?

7. Jakiej długości jest bok kwadratu, jeżeli obwód wynosi 36 cm?

8. Jakiej długości jest bok kwadratu, jeżeli obwód wynosi 44 cm?

9. Prostokąt ma 32 cm. Jeden z boków jest o 4 cm dłuższy od drugiego. Oblicz długość tego 
prostokąta.

10. Prostokąt ma obwód 84 cm. Jeden z jego boków jest o 14 cm krótszy od połowy obwodu. Jaka jest
długość drugiego boku tego prostokąta?



Pole prostokąta

1. Oblicz pole prostokąta o wymiarach:

a) 5 cm i 6 cm

b) 7 m i 8 m

c) 11 cm i 5 cm

d) 21 cm i 12 cm

e) 16 dm i 33 dm

f) 40 mm i 13 mm

2. Oblicz pole kwadratu o boku długości:

a) 5 cm

b) 6 mm

c) 9 cm

d) 11 dm

e) 15 m

f) 22 mm

g) 30 m

3.Oblicz pole prostokąta o bokach długości:

a) 30 mm i 8 cm

b) 2 m i 3 dm

c) 5m i 50 dm

d) 50 mm i 6 cm

e) 80 dm i 2 m

f) 900 mm i 3 dm

4. Pole prostokąta jest równe 20 cm2. Jeden jego bok ma długość 4 cm. Jaka jest długość drugiego 
boku?

5. Pole prostokąta jest równe 54 cm2. Jeden jego bok ma długość 9 cm. Jaka jest długość drugiego 
boku? Jaki jest jego obwód?

6. Prostokątna działka ma pole 42 m2. Jeden z boków działki ma 7 m. Jaką długość ma drugi z boków?

7. Papierowa kartka ma pole 28 dm2. Jeden z boków ma 40 cm. Jakiej długość jest drugi bok kartki?



8. Pokrywa pudełka na buty ma pole 40 cm2. Jeden z boków pudełka ma 80 mm. Jakiej długości jest 
drugi bok pokrywy? Jaki jest obwód pokrywy?

9. Miska ma dno w kształcie kwadratu o polu 25 cm2. Jakiej długości są boki tego kwadratu?

10. Pole kwadratu wynosi 64 m2. Jaki jest obwód tego kwadratu?

Skala

1. Jaką długość boków będzie miał prostokąt o bokach długości 12 cm i 18 cm narysowany w skali:

a) 1 : 3 b) 1: 2 c) 1 : 6 d) 1 : 1 e) 1 : 4

2.  Jaką długość boków będzie miał prostokąt o bokach długości 1 cm i 2 cm narysowany w skali:

a) 2 : 1 b) 3 : 1 c) 6 : 1 d)  5 : 1 e) 4 : 1

3. Żyrafa jest najwyższym zwierzęciem lądowym. Jej wysokość wynosi ok. 5 m. Podaj wysokość 
żyrafy w skali:

a) 1 : 10 b) 1 : 50 c) 1 : 100

4. Jaką długość będzie miał odcinek o długości 1 cm 8 mm w skali 6: 1?

5. Mapę wykonano w skali 1 : 15 000 000 . Ilu metrom i ilu kilometrom w terenie odpowiada 1 cm na 
tej mapie o tej skali?

6.Jaka jest skala planu, gdy 1 cm na planie odpowiada w terenie odległości 2 m?

7. Na mapie w skali 1 : 40 000 odległość zmierzona między dwoma miastami wynosi 5 cm. Jaka jest 
rzeczywista odległość pomiędzy tymi miastami?

8. Na planie miasta odległość pomiędzy szkołą a kinem wynosi 3 cm. Jaka jest rzeczywista odległość, 
jeżeli plan został wykonany w skali 1 : 5000 ?

9. Odległość z miasta nad jezioro wynosi 15 km. W jakiej skali narysowano mapę, jeżeli ta odległość 
jest równa 6 cm?

10. Odległość pomiędzy dwoma miastami na mapie wynosi cm. Podaj rzeczywistą odległość między 
nimi, jeżeli mapa została wykonana w skali  : 10 000 000.



Odpowiedzi

Obwód prostokąta

1.  14 cm 19 cm 22cm 6 cm 11 cm 11 cm

2. a) 26 cm b) 22 cm c) 50 cm d) 196 cm

e) 274 cm f) 460 cm g) 286 cm

3. a) 16 cm b) 40 cm c) 76 cm d) 312 cm

e) 384 cm f) 500 cm g) 1076 cm

4. a) 370 mm b) 7124 cm c) 23012 cm d) 1752 cm

e) 1444 cm f) 2004 cm g) 2214 mm h) 1990 mm

i) 15262 cm j) 27049 cm

5. 28 cm

6. 32 cm

7. 9 cm

8. 11 cm

9. 6 cm i 10 cm

10. 14 cm

Pole prostokąta

1. a) 30 cm2 b) 56 m2 c) 55 cm2 d) 252 cm2

e) 528 dm2 f) 520 mm2

2. a) 25 cm2 b) 36 mm2 c) 81cm2 d) 121 dm2

e) 225 m2 f) 484 mm2 g) 900 m2

3. a) 24 cm2 b) 60 dm2 c) 25 m2 d) 30 cm2

e) 16 m2 f) 27 dm2

4.  5 cm



5. 6 cm

6. 6 m

7. 7 dm

8. 5 cm

9. 5 cm

10. 8 m

Skala

1. 

a) 4 cm i 6 cm

b) 6 cm i 9 cm

c) 2 cm i 3 cm

d) 12 cm i 18 cm

2.

a) 2 cm i 4 cm

b) 3 cm i 6 cm

c) 6 cm i 12 cm

d) 5 cm i 10 cm

e) 4 cm i 8 cm

3.

a) 50 cm

b) 10 cm

c) 5 cm

4. 10,8 cm lub 108 mm

5.  150 km      150000 m

6. 1 : 200

7. 2 km

8. 150 m

9. 1 : 250 000

10. 400 km


