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KLASY PIERWSZE
Zadanie 1.

Marcin jest wyższy od Pawła, który jest wyższy od Kasi. Joanna jest wyższa od Pawła. Marlena jest
niższa od Marcina i wyższa od Joanny. Kto jest trzeci w kolejności według wzrostu?

a) Joanna

b) Marcin

c) Paweł

d) Marlena

Zadanie 2.

Oddział złożony z 24 żołnierzy spożył w ciągu 7 dni 126 kg chleba.

a) 36 żołnierzy w ciągu 9 dni zje 243 kg chleba

b) 4 żołnierzy w ciągu 20 dni zje 60 kg chleba

c) 100 żołnierzy w ciągu 2 dni zje 120 kg chleba

d) 1 żołnierz w ciągu 3 dni zje 4 kg chleba

Zadanie 3.

155 – tą cyfrą po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby
13
7  jest:

a)  3

b)  6

c)  8

d)  7



Zadanie 4.

Stara legenda głosi, że królewna Anastazja obiecała oddać swą rękę temu z trzech ubiegających się
o nią rycerzy, który rozwiąże zadanie: „Ile brzoskwiń mieści koszyk, z którego połowę całej
zawartości i jedną brzoskwinię oddam pierwszemu, zaś drugiemu połowę reszty i jedną brzoskwinię,
wreszcie trzeciemu połowę pozostałych i trzy ostatnie brzoskwinie?”

a) 28

b) 30

c) 32

d) Anastazja coś pokręciła, bo zadanie nie ma rozwiązania.

Zadanie 5.

Prostopadłościenne akwarium Pawła wypełnione całkowicie wodą ma masę 108 kg. Wypełnione
wodą do połowy – 57 kg.

a) puste akwarium ma masę 4 kg

b) woda w akwarium wypełnionym całkowicie ma masę 102 kg

c) woda w akwarium wypełnionym całkowicie ma masę 104 kg

d) puste akwarium ma masę 6 kg

Zadanie 6.

Na rysunku obok naszkicowano drogę, jaką przebył Arek szukając zgubionych na ulicy kluczy. Jaka
jest miara kąta x?

a) 350

b) 52,50

c) 37,50

d) poniżej 380

Zadanie 7.

Pan Logarytmiczny powiedział, że gdy sumę lat trojga jego dzieci pomnoży się przez jego wiek, to
otrzymamy 128. Wiek każdego dziecka jest liczbą całkowitą oraz wiek ojca jest liczbą całkowitą o
sumie cyfr równej 5.

a) Pan Logarytmiczny ma 32 lata

b) Najstarsze dziecko pana Logarytmicznego ma 2 lata

c) Dzieci pana Logarytmicznego mają odpowiednio 1 rok, 2 lata, 2 lata

d) Pan Logarytmiczny nie ma jeszcze 50 lat.



Zadanie 8.

Ile razy pomiędzy godziną 6 rano i 18 wieczorem wskazówki zegara (godzinowa i minutowa) utworzą
kąt prosty

a) 10

b) 12

c) 22

d) 24

Zadanie 9.

Mąż pani Szynszylskiej zauważył po 30 minutach od wyjścia żony z domu, że zapomniała ona
torebki. Wsiadł do samochodu i pojechał za nią. Pani Szynszylska jechała na motorowerze z
prędkością 40 km/h, a jej mąż samochodem z prędkością 60 km/h.

a) Pan Szynszylski dogonił żonę po 30 minutach

b) Pani Szynszylska przejechała 40 km do momentu spotkania z mężem

c) Pan Szynszylski dogonił żonę po 1 godzinie

d)  Pani Szynszylska przejechała 60 km do momentu spotkania z mężem

Zadanie 10.

Cztery osoby siedziały na ławce, na której były tylko cztery miejsca. W pewnym momencie wstają
one z ławki, zaś po jakimś czasie siadają ponownie na tej ławce. Na ile sposobów mogą usiąść tak,
aby żadna z nich nie usiadła na miejscu poprzednio zajmowanym

a)  4

b)  8

c)  9

d) 10

Zadanie 11.

Marcin spędzał wakacje u dziadka. Pewnego deszczowego popołudnia dziadek powiedział:
Marcinku, pomóż mi w obliczeniach. Moje pole ma kształt prostokąta. Płoty prostopadłe do boków
działki ją na 4 działki mniejsze. Obwody każdej pary dwóch sąsiednich działek (o wspólnym boku) są
odpowiednio równe: 600 m, 700 m, 800 m, 900 m.

a) obwód całego pola wynosi 3000m

b) całe pole ma powierzchnię 60000 m2

c) najmniejsza działka ma obwód 300 m

d) obwód całego pola wynosi 1000 m



Zadanie 12.

Wybrano pięć liczb całkowitych takich, że suma dowolnych dwóch z nich jest podzielna przez 5. Ile z
tych liczb musi być podzielnych przez 5?

a) żadna

b) trzy

c) cztery

d) wszystkie

Zadanie 13.

Paweł posiada co najmniej 5 płyt CD – mówi Andrzej. Nie – odpowiada Michał. On posiada mniej niż
5 płyt. Możliwe – mówi Arek, ale posiada on co najmniej jedną płytę.
Ile płyt ma Paweł, jeżeli dokładnie jedna z osób mówi prawdę?

a)  6

b)  5

c)  1

d)  0

Zadanie 14.

Szkło składa się z potażu, piasku i kredy w stosunku
2
1:

4
37:

2
12 . Ile kg każdego składnika należy

wziąć, aby wyprodukować 150 kg szkła?

a) odpowiednio
47
319;

47
4498;

47
4331 kg

b) odpowiednio 25, 75, 50 kg

c) odpowiednio
43
426;

43
6108;

43
3834 kg

d) odpowiednio
4
19;100;

4
340 kg

Zadanie 15.

Dwutomowa książka miała cenę 60 zł łącznie za oba tomy. Martyna kupiła pierwszy tom z rabatem
15%, a drugi z rabatem 10%. Zapłaciła 52,25 zł. Ile kosztował każdy z tomów:

a) 30; 30 zł

b) 35; 25 zł

c) 40; 20 zł

d) 33; 27 zł
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KLASY DRUGIE
Zadanie 1.

Namiot dyskotekowy ma kształt półsfery. Na wykonanie podłogi zużyto 1000 m2 parkietu. Ile metrów
kwadratowych brezentu zużyto na wykonanie czaszy namiotu?

 a) 3000 m2

 b) 2000 m2

 c) 500 p m2

 d) 100 p m2

Zadanie 2.

Trzy tuziny guzików kosztują tyle złotych, ile można kupić takich guzików za 64 zł.

a) tuzin guzików kosztuje 16 zł

b) jeden guzik kosztuje mniej niż 1 zł

c) cena jednego guzika wyraża się w złotych liczbą całkowitą

d) za 64 zł można kupić 4 tuziny guzików

Zadanie 3.

Państwo Jareccy postanowili odwiedzić rodzinę w Kanadzie. Lecieli samolotem i mieli łącznie 94 kg
bagażu. Pan Jarecki zapłacił 1,5 Є za nadwyżkę, a pani Jarecka 2 Є. Gdyby pan Jarecki podróżował
sam z bagażem obojga, to zapłaciłby 13,5 Є za nadwagę.

a) pani Jarecka miała 48 kg bagażu

b) pan Jarecki miał 6 kg nadwyżki ponad przyjęte normy

c) gdyby pani Jarecka podróżowała sama z bagażem obojga, to zapłaciłaby 13,5 Є za

nadwagę

d) każdy pasażer bezpłatnie może wziąć ze sobą 40 kg bagażu.



Zadanie 4.

Piętnaście koni w ciągu 50 dni zjada 20 q owsa

a) 75 koni w ciągu 2 dni zje 4 q owsa

b) 25 koni w ciągu 33 dni zje 23 q owsa

c) 18 koni w ciągu 25 dni zje 12 q owsa

d) 10 koni w ciągu 10 dni zje 10 q owsa

Zadanie 5.

Rodzice Arlety budują na działce domek letniskowy (rysunek). Zaprojektowano następujące ozdobne
wiązania dachu: belka AB jest prostopadła do belki CD. Wiedząc, że CD=5 m i AC=4 m oblicz
długość belki AB

a) AB = 3 m

b) AB = 2 m

c) AB = 2,4 m

d) AB = 2,5 m

Zadanie 6.

Wilgotność skoszonej trawy wynosi 60%, zaś wilgotność siana równa się 15%. Ile siana otrzymamy z
1 tony trawy

 a)
kg

7
2450

 b) 460 kg

 c) kg
17

8000

 d) 480 kg

Zadanie 7.
Miłośnika łamigłówek pana Rebusa zapytano, ile ma lat. Odpowiedź była zagadkowa: „Jeżeli mój
wiek, który będę miał za trzy lata, trzykrotnie zwiększycie i odejmiecie od tego powiększony
trzykrotnie mój wiek, który miałem trzy lata temu, to dowiecie się, ile obecnie mam lat.”
Ile lat ma obecnie pan Rebus

a) 81

b) 18

c) 36

d) nie więcej niż 20 lat



Zadanie 8.

Wieża Eiffla jest zrobiona całkowicie z żelaza, ma wysokość 300 m i waży 8 000 000 kg. Jaką
wysokość będzie miał jej żelazny model o wadze 1 kg.

a) 0,0375 m

b) 1,5 m

c) 8 cm

d) 0,8 m

Zadanie 9.

W sali odczytowej wszystkie miejsca były zajęte. W każdym rzędzie siedziała jedna dziewczynka, a
resztę miejsc zajmowali chłopcy. Rzędów było tyle, ile miejsc w jednym rzędzie. Wiadomo, że na sali
siedziało więcej niż 80 osób, a mniej niż 90.

a) na odczycie było 9 dziewcząt i 72 chłopców

b) na odczycie było 16 dziewcząt lub 72  chłopców

c) na odczycie było 11 dziewcząt lub 73  chłopców

d) na odczycie było 9 dziewcząt  i 74 chłopców

Zadanie 10.

Urocza i biegła w geometrii księżniczka Ella została przez swojego ojca uwięziona na szczycie
ponurej baszty. Dzielny rycerz Dregon, który pragnie ją uwolnić nie może podejść bliżej niż na skraj
lasu oddalonego od baszty o 500 stóp. Z tego miejsca widzi basztę pod kątem 300. Jaka odległość (w
stopach) dzieli go od ukochanej

 a)
3

1500

 b) nie mniej niż 567 stóp

 c)
3

31000

 d) 1000

Zadanie 11.

Dzielna jest 6 razy większa od dzielnika, dzielnik jest 6 razy większy od ilorazu. Ile zatem wynosi
dzielna, ile dzielnik, a ile iloraz?

a) 36; 6; 1

b) 216; 36; 6

c) 144; 24; 4

d) 6; 1; 6



Zadanie 12.

Michaś obchodzi dziś 10-te urodziny. Ojciec daje mu w poniedziałek 1 zł, w następny poniedziałek 2

zł, w kolejny poniedziałek 3 zł i tak dalej. Ile pieniędzy będzie miał Michaś w dniu 18 urodzin?

a) 186 320 zł

b) mniej niż 100 000 zł

c) ponad 100 000 zł

d) 98890 zł

Zadanie 13.

W lampie o następującym kształcie: nigdy się nie świecą 2 sąsiednie żarówki. Na ile
różnych sposobów mogą świecić się żarówki w tej lampie:

a)  2

b)  3

c)  7

d)  9

Zadanie 14.

Pan Speedy Gonzales jeździ z prędkością 100 km/h (tam, gdzie to dozwolone, rzecz jasna J), a pan
Onslow z prędkością 80 km/h. Pewnego dnia wybrali się z żonami na wycieczkę. Wyjechali
równocześnie i jechali tą samą szosą. Pan Speedy Gonzales po przejechaniu 45 km zawrócił i po
spotkaniu pana Onslowa zjedli razem śniadanie na zielonej trawce.

a) pan Speedy Gonzales jechał 30 minut

b) pan Onslow przejechał 40 km

c) pan Speedy Gonzales przejechał 55 km

d) pan Onslow jechał 40 minut

Zadanie 15.

Znana bizneswoman Sylwia K. jest właścicielką dwóch fabryk z różnych branż. Fabryka „Sylwerton”
przynosi 40% jej dochodu, a fabryka „Buteks” – 60 % dochodu. Po roku dochód pani Sylwii wzrósł o
15%, przy czym dochód z fabryki „Sylwerton” wzrósł o 20%. Jak zmienił się dochód z fabryki „Buteks”

a) nie zmalał

b) wzrósł o 7%

c) zmalał o 3 %

d) wzrósł o %
3
211
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