


Informacja do zadań 1. i 2. 

Uczniowie gimnazjum wraz z nauczycielami postanowili zorganizować bal charytatywny, 

którego całkowity dochód zostanie przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Czynności, jakie wykonali w związku z tym przedsięwzięciem zajęły im łącznie     

10 godzin. Na poniższym diagramie przedstawiono  w procentach czas poszczególnych 

zadań: wykonanie zaproszeń, sporządzenie zakupów, przygotowanie potraw i deserów oraz

udekorowanie sali i stołów, ale nie naniesiono słupka z informacją dotyczącą przygotowania 

dodatkowych atrakcji. 

Zadanie 1. 

Ile czasu młodzież przygotowywała jedzenie na bal charytatywny?  

Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

A. 40 minut   B. 150 minut   C. 240 minut   D. 320 minut 

Zadanie 2. 

Ile czasu młodzież przeznaczyła na przygotowywanie dodatkowych atrakcji dla uczestników 

balu? Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

A. 10 minut   B. 60 minut   C. 100 minut   D. brak informacji 

Zadanie 3. 

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Na planie ewakuacyjnym szkoły wykonanym w skali 1:250 biblioteka szkolna ma wymiary 

3,8 cm x 29 mm. W rzeczywistości powierzchnia tego pomieszczenia wynosi: 

A. 2,76 m
2   

B. 27,55 m
2 

  C. 68,88 m
2   

D. 44,08 m
2
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Zadanie 4. 

Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

Rozwiązaniem równania 3x + 15 = 7x – 9 jest liczba: 

A. –6    B. 0,6   C. 6   D. –8 

Zadanie 5. 

W poniższej tabeli zapisano cztery liczby: 
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Przy każdej liczbie zaznacz odpowiedź TAK lub NIE. 

Dokończ zdanie wybierając odpowiedzi spośród podanych. 

Liczba (0,5)
6
 jest równa liczbom: 

I TAK NIE 

II TAK NIE 

III TAK NIE 

IV TAK NIE 

Zadanie 6. 

Wykonano następującą konstrukcję: 

1. Narysowano trójkąt ABC. 

2. Wykreślono symetralne boków trójkąta i ich punkt przecięcia oznaczono literką O. 

3. Narysowano okrąg o środku O i promieniu OA. 

Dokończ poniższe zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych. 

Skonstruowany w opisany sposób okrąg: 

A. przecina jeden z boków trójkąta w dwóch punktach 

B. przechodzi przez wszystkie wierzchołki tego trójkąta 

C. jest styczny do wszystkich boków tego trójkąta 

D. przechodzi tylko przez jeden wierzchołek tego trójkąta 

Zadanie 7. 

Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

W rombie o obwodzie 20 cm i dłuższej przekątnej równej 8 cm, wysokość wynosi: 

A. 4 cm   B. 4,8 cm   C. 5,5 cm   D. 6 cm 
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Zadanie 8. 

Jaś postanowił, że tydzień ferii przeznaczy na nadrobienie zaległości z matematyki 

przerabiając samodzielnie zbiór liczący 350 zadań. 

Dzień Liczba zrobionych zadań Czas rozwiązywania zadań

1 70 5 h 40 min 

2 50 4 h 20 min 

3 60 4 h 50 min 

4 30 2 h 50 min 

5 50 3 h 50 min 

6 20 2 h 10 min 

7 40 3 h 30 min 

Na podstawie informacji zawartych w powyższej tabeli oceń prawdziwość podanych zdań. 

Wybierz P – jeśli zdanie jest prawdziwe lub F –jeśli zdanie jest fałszywe. 

Uczeń rozwiązywał średnio 50 zadań dziennie. P F 

Siódmego dnia Jaś rozwiązał 12,5% wszystkich wykonanych przez 

siebie zadań. 
P F 

Pierwszego dnia uczeń rozwiązał 1/5 całego zbioru. P F 

Rozwiązanie pierwszej połowy wszystkich wykonanych przez chłopca 

zadań zajęło mu mniej czasu niż rozwiązanie drugiej połowy. 
P F 

  

Zadanie 9. 

Do pięciu różnych filiżanek rozlano 1 litr kawy.  

Oceń kiedy średnia ilości kawy w tych filiżankach ulegnie zmianie, wybierając przy każdym 

zdaniu odpowiedź TAK lub NIE. 

Średnia arytmetyczna ilości kawy w tych filiżankach zmieni się, gdy 

poprzelewamy kawę z jednej filiżanki do drugiej w taki sposób, aby   

w każdej filiżance było tyle samo kawy. 

T N 

Średnia arytmetyczna ilości kawy w tych filiżankach zmieni się, gdy 

jedną filiżankę całkowicie opróżnimy przelewając jej zawartość do 

pozostałych filiżanek. 

T N 

Średnia arytmetyczna ilości kawy w tych filiżankach zmieni się, gdy 

z czterech filiżanek odlejemy trochę kawy do piątej filiżanki. 
T N 

Średnia arytmetyczna ilości kawy w tych filiżankach zmieni się, gdy 

do każdej filiżanki dolejemy taką samą ilość kawy. 
T N 

Średnia arytmetyczna ilości kawy w tych filiżankach zmieni się, gdy 

do każdej filiżanki dolejemy inną ilość kawy. 
T N 

Średnia arytmetyczna ilości kawy w tych filiżankach zmieni się, gdy 

poprzelewamy kawę z jednej filiżanki do drugiej w taki sposób, aby   

w każdej filiżance była inna ilość kawy. 

T N 
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Zadanie 10. 

Które zdanie jest fałszywe? Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

A. Liczba naturalna jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6, 8. 

B. Liczba naturalna jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 2. 

C. Liczba naturalna jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 albo 5. 

D. Liczba naturalna jest podzielna przez 6, gdy dzieli się przez 2 i przez 3. 

Zadanie 11. 

Wybierz odpowiedź spośród podanych.  

W czworościanie liczba ścian, krawędzi i wierzchołków wynosi: 

A. 5 ścian, 9 krawędzi, 6 wierzchołków 

B. 6 ścian, 12 krawędzi, 8 wierzchołków 

C. 4 ściany, 6 krawędzi, 4 wierzchołki  

D. 5 ścian, 8 krawędzi, 5 wierzchołków 

Zadanie 12. 

Pani Basia postanowiła  upiec tort na urodziny córki. Przepis zawiera wykaz składników 

służących do wykonania tortu w kształcie walca o średnicy 20 cm. Pani Basia musi zrobić tort           

o średnicy 25 cm. W jaki sposób powinna zmienić proporcje składników, aby mogła 

skorzystać ze wskazanego przepisu? 

Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

A. zwiększyć proporcje składników 1,56 raza  

B. zwiększyć  proporcje składników 0,64 raza 

C. zwiększyć proporcje składników o 56 g 

D. zwiększyć proporcje składników o 64 g  

Zadanie 13. 

Zegar wskazuje godzinę 11:00. Ile wynosi kąt zawarty między wskazówką godzinową            

a minutową? Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

A. 5º   B. 10º   C. 30º    D. 60º 

Zadanie 14. 

Na którym rysunku zamalowano 20% figury? Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

A. I     B. II     C. III     D. IV  

IV. HIII.JUHYIUHIUHIU      II. I.  
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Zadanie 15. 

W komodzie znajduje się 20 par skarpetek. W pierwszej szufladzie jest 5 par skarpetek 

białych, 2 pary brązowych i 3 pary czarnych. W drugiej szufladzie jest 6 par skarpetek 

białych, 2 pary brązowych i 2 pary czarnych. Antek losowo wyjmuje po jednej skarpetce         

z szuflady.  

Oceń prawdziwość podanych zdań wybierają P – jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli 
zdanie jest fałszywe. 

Antek losuje dwie skarpetki z tej samej szuflady. Większe 

prawdopodobieństwo wylosowania obydwu białych skarpetek jest   

w przypadku losowania z drugiej szuflady. 

P F 

Antek losuje po jednej skarpetce z każdej szuflady, aby obydwie 

skarpetki były w kolorze białym musi wyjąć co najmniej jedenaście 

skarpetek z pierwszej szuflady i co najmniej osiem skarpetek   

z drugiej. 

P F 

Zadanie 16. 

Dokończ zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych. 

Pole trójkąta wynosi 8 cm
2
. Pole trójkąta do niego podobnego jest równe 72 cm

2
. Skala 

podobieństwa trójkąta większego do mniejszego jest równa: 

A. 9    B. 3    C. 1/9    D. 1/3  

Zadanie 17. 

Wybierz odpowiedź spośród podanych. Jedną oś symetrii posiada rysunek: 

  

A. I, II, III, IV    

B. II, III     

C. III     

D. II, III, IV 

I. A. II. A. A. III. IV. 
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Zadanie 18. 

Ponumeruj poniższe czynności od 1 do 5 według kolejności prowadzącej do skonstruowania 

prostej m prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt A (punkt A nie należy           

do prostej k). 

……. Prowadzimy prostą przechodzącą przez punkty wspólne okręgów. 

……. Wyznaczmy punkty przecięcia łuku o promieniu r z prosta k i oznaczamy je jako F i G.  

……. Wybieramy odcinek r większy od odległości punktu A od prostej k. 

……. Z punktów F i G rysujemy dwa okręgi o jednakowych promieniach. 

……. Z punktu A kreślimy łuk o promieniu r. 

Zadanie 19. 

Z akwarium I, w którym znajdowało się 80 l wody przelewano wodę do akwarium II.            

Na wykresie przedstawiono jak zmieniała się objętość wody w akwarium II od chwili,            

w której rozpoczęto przelewanie wody z akwarium I. 

Na podstawie podanych informacji uzupełnij zdania. 

Na początku przelewania cieczy w akwarium II znajdowało się ………. ml wody. 

Po czterech minutach przelewania w akwarium I znajdowało się ………. l wody. 

W ciągu pierwszych sześciu minut przelano ………. ml wody, a w ciągu pierwszych ośmiu 

minut …….. l wody. 
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Zadanie 20. 

Powierzchnia działki przeznaczona pod budowę obiektu sportowego wynosi 250 arów.        

Ile kilometrów kwadratowych ma ta działka? 

Wskaż prawidłową odpowiedź. 

A. 0,0025 · 10
2  

B. 0,0025 · 10
0
  C. 2,5 · 10

-2  
D. 25 · 10

-4

Zadanie 21. 

Grześ jest dwa razy młodszy od Kasi i o sześć lat starszy od Stasia. Za cztery lata Kasia 

będzie trzy razy starsza od Stasia. Ile lat ma Kasia, Staś i Grześ? 

Zapisz obliczenia. 
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Zadanie 22. 

Udowodnij, że trójkącie równoramiennym wysokości poprowadzone do równym boków są tej 

samej długości. 
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Zadanie 23. 

Mały Krzyś wykonał z klocków budowlę, której podstawą jest graniastosłup prawidłowy 

czworokątny o wymiarach 6 cm x 6 cm x 10 cm, na nim umieścił sześcian, natomiast           

na samej górze ostrosłup prawidłowy czworokątny. Każda figura jest połączona z kolejną, 

podstawą w kształcie kwadratu. Całkowita wysokość budowli wynosi 20 cm. Oblicz pole 

powierzchni utworzonej przez Krzysia konstrukcji. 
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BRUDNOPIS 
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