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ETAP II  –  TEST

Zadanie 1.

Krzyś i Zdziś kupili w sklepie krótkofalówki o zasięgu 2 kilometrów. Wyszli razem ze sklepu w prostopadłych
kierunkach z prędkościami odpowiednio 4 km/h i 3 km/h. Po jakim czasie stracą łączność?

a) Po 30 minutach

b) Po 35 minutach

c) Po 24 minutach

d) Po 40 minutach

Zadanie 2.

Ile jest wszystkich liczb czterocyfrowych naturalnych, w których suma cyfr równa się 3?

a) 13

b) 9

c) 10

d) co najmniej 10

Zadanie 3.

Na pięciu przewodach elektrycznych siedzą jaskółki, na każdym co najmniej jedna. Jedynie przewód piąty
(najwyższy) i trzeci mają tę samą liczbę jaskółek. Jeśli 3 jaskółki przelecą z czwartego przewodu na trzeci, te dwa
przewody będą miały tę samą liczbę jaskółek. Gdy jedna jaskółka przeleci z trzeciego przewodu na najwyższy, ten
ostatni będzie miał dwa razy więcej jaskółek niż trzeci. Jeśli cztery jaskółki odlecą z czwartego przewodu, to będzie
on miał tyle samo co dwa pierwsze łącznie. Najniższy przewód ma najmniej jaskółek.

a) Na drugim przewodzie są 4 jaskółki

b) Na drugim przewodzie są 3 jaskółki

c) Na wszystkich pięciu przewodach jest 21 jaskółek

d) Na trzecim przewodzie są 4 jaskółki lub na czwartym przewodzie jest ich 9

g 



Zadanie 4.

W ciągu jednego miesiąca trzykrotnie wypadła niedziela w dniu parzystym. Jaki dzień tygodnia wypadł 20-tego w
tym miesiącu

a) Poniedziałek

b) Czwartek

c) Sobota

d) Inny dzień niż w  a), b), c)

Zadanie 5.

Odkurzacz kosztował 200 zł, dodatkowe wyposażenie zaś 50 zł. W ciągu roku odkurzacz podrożał o 30%,
dodatkowe wyposażenie o 50%. W tej sytuacji całość zdrożała o:

a) Mniej niż 40%

b) 40%

c) 34%

d) Nie więcej niż 34%

Zadanie 6.

W centrum pewnego miasta planuje się urządzenie płatnych parkingów. Lokalna prasa informuje: „Za pół godziny
postoju w wyznaczonym miejscu w centrum miasta, Urząd Miejski chce pobierać opłatę w wysokości 60 gr.
Abonament miesięczny za parkowanie samochodu w wyznaczonym miejscu kosztowałby 190 zł”.

Każdego miesiąca, przez 22 dni robocze, pan Jakub parkuje swój samochód w centrum miasta – przez różną liczbę
godzin. Ile co najmniej godzin dziennie (średnio) musiałoby trwać parkowanie, aby opłacalne było wykupienie
abonamentu miesięcznego?

a) 7 godzin

b) 7 i pół godziny

c) 6 i pół godziny

d) 8 godzin

Zadanie 7.

Pan Michał chce zainwestować 15000 zł w dwa fundusze inwestycyjne. Jeden jest bardziej ryzykowny, ale daje
duże oprocentowanie: 25%. Drugi zaś daje większe gwarancje, ale oferuje niższą stopę procentową: 18%. Jaką
część kapitału powinien zainwestować pan Michał w każdy z funduszy, aby uzyskać 20-procentową stopę zysku w
ciągu roku ?

a) W pierwszy fundusz powinien zainwestować ¾  kapitału, w drugi ¼

b) W pierwszy fundusz powinien zainwestować ½ kapitału, w drugi ½

c) W pierwszy fundusz powinien zainwestować 2/7  kapitału, w drugi 5/7

d) W pierwszy fundusz powinien zainwestować 38% kapitału, w drugi 62%



Zadanie 8.

Jedna z ekierek (rysunek) ma dwa ramiona równe, w drugiej dłuższa
przyprostokątna jest dwa razy dłuższa od krótszej.

a) Miara kąta a wynosi 135o

b) Suma miar kątów a  i b jest większa od miary kąta pełnego

c) Miara kąta b wynosi 240o

d) Miara kąta a  wynosi 135o, a kąta b  wynosi 210o

Zadanie 9.

Paweł zrobił sobie pełny kubek kawy. Po wypiciu szóstej części dolał do pełna śmietanki, bo uznał, że kawa jest za
mocna. Wypił następnie trzecią część kubka i znów uzupełnił kubek do pełna śmietanką. Teraz Paweł wypił połowę
kubka i znów dolał do pełna śmietanki. Wreszcie wypił kubek w całości. Czego Paweł wypił więcej: kawy czy
śmietanki?

a) Paweł wypił więcej kawy

b) Paweł wypił więcej śmietanki

c) Paweł wypił tyle samo kawy i śmietanki

d) Nie można odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, gdyż nie znamy zawartości tłuszczu w śmietance

Zadanie 10.

Pięć kotów łapie 5 myszy w ciągu pięciu godzin

a) W ciągu 100 godzin zostanie złapanych 200 myszy przez 10 kotów

b) 100 kotów w ciągu 100 godzin złapie 100 myszy

c) 50 kotów w ciągu 50 godzin złapie 500 myszy

d) 100 kotów w ciągu 10 godzin złapie 200 myszy

Zadanie 11.

Pani Zuzanna zaczyna jogging o 1500 biegnąc na północ w tempie jednego kilometra na 4 minuty. Następnie
zawraca i biegnie w tempie jednego kilometra na 5 minut. Kobieta wróciła do punktu wyjścia o 1545. Ile przebiegła
kilometrów?

a) 11 km

b) Ponad 9,6 km

c) 12 km

d) 10 km



Zadanie 12.

Zapytano rybaka, ile waży złowiona przez niego ryba. Rybak odpowiedział:
5
2

kg i jeszcze 2 razy po
5
2

 swej masy.

Ile ważyła ryba?

a) 2 kg

b) 5 kg

c) kg
2
5

d) 2,5 kg

Zadanie 13.

Pani Zofia dysponuje taką liczbą jednakowych monet, że można je wszystkie ułożyć w wypełniony monetami trójkąt
równoboczny lub wypełniony monetami kwadrat. Liczba monet w boku kwadratu jest o 14 mniejsza od liczby monet
w boku trójkąta. Ile monet posiada pani Zofia?

a) 846

b) 1116

c) 1225

d) Ponad 1000

Zadanie 14.

Pan Henryk napisał książkę. Książka ma 149 strony.

a) Do ponumerowania wszystkich stron użyto 25 razy cyfrę  7

b) Do ponumerowania wszystkich stron 339 razy wykorzystywano cyfry od 0 do 9

c) Do ponumerowania wszystkich stron 340 razy wykorzystywano cyfry od 0 do 9

d) Cyfra 0 w ponumerowanych stronach wystąpiła 24 razy

Zadanie 15.

W podręczniku algebry Sebastiana Ustrzyckiego, wydanym w roku 1778 w Warszawie, jest takie zadanie:

„Kawaler z wizytą do dam przyszedłszy, widząc znaczne współsiedzących grono: Kłaniam się – rzecze- damom,
których 100 na tym miejscu mam honor powitać. Przepraszam – jedna z nich odpowie. Nie dorachujesz się Waćpan
tak wielkiej w tym posiedzeniu naszym, dam liczby. Gdyby nas drugie tyle było , ile jest i połowa i część jeszcze
czwarta, dopiero z Waćpanem byłoby nas 100.
Pytam: ile dam owych było?”

a) 32

b) 36

c) 37

d) 34
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