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KLASY PIERWSZE
Zadanie 1.
Łukasz pomyślał sobie pewną liczbę. Następnie dodał do niej 5, otrzymaną sumę podzielił przez 3, a
otrzymany iloraz pomnożył przez 4. Potem od ostatniego wyniku odjął 6. Gdy tę różnicę podzielił przez
7, otrzymał liczbę 2.
Jaką liczbę pomyślał Łukasz?

a) 10

b)  8

c) 13

d) liczba pomyślana przez Łukasza była dwucyfrowa

Zadanie 2.
 Sześcian z białego drewna pomalowano na czerwono, a następnie rozcięto na 125 małych
sześcianików.

a) 29 sześcianików nie posiada żadnej pomalowanej ścianki,

b) 98 sześcianików posiada przynajmniej jedną pomalowaną ściankę,

c) 33 sześcianiki mają pomalowane, co najmniej dwie ścianki,

d) 27 sześcianików nie posiada żadnej pomalowanej ścianki.

Zadanie 3.
O liczbach dodatnich x, y, z wiadomo, że x(y-z)=1  i  2x=y+z.  Wynika stąd, że

a) y > z

b) x > z

c) y > x

d) x + y + z = 3



Zadanie 4.
W grze liczbowej losuje się trzy liczby spośród 12. Aby mieć pewność prawidłowego skreślenia trzech
właściwych liczb należy wypełnić (na różne sposoby):

a) 36 kuponów

b) 120 kuponów

c) 200 kuponów

d) 220 kuponów

Zadanie 5.
Mama kupiła tacie koszulę, która okazała się za ciasna: kołnierzyk ściśle przylega do szyi. Koszulę
należy wymienić na taką, aby między szyją a kołnierzykiem było 3 mm luzu. O ile numerów większą
koszulę należy kupić, jeżeli każdy następny numer powiększa długość kołnierzyka o 1 cm?

a)  1

b)  2

c)  3

d)  4

Zadanie 6.
Wielki bogacz, choć sknera, Kaczor Kwak
Postanowił podzielić swój majątek tak:
Piątą część oraz milion dostał Dyzio mały,
Piatą część reszty i dwa miliony Chyzio wziął w udziały
Tasia pozostałości piątą część i trzy jeszcze,
Bubba z tego co zostało, piątą część i cztery, wreszcie
Kaczor zadowolony majątku podziałem
Stwierdził, że niniejszym rozdał skarby całe
A że niezły był przy tym w liczeniu pieniędzy,
Rozdał wszystkim po równo sam zostając w nędzy.

a) każdy otrzymał od Kaczora Kwaka po 6 mln

b) Kaczor Kwak dał każdemu po 5 mln

c) Chyzio otrzymał 4 mln

d) Cały majatek Kwaka szacowany był na 20 mln

Zadanie 7.

Liczba 526 - jest równa liczbie:

a) 15 -

b) 206 -

c) 51-

d) 52



Zadanie 8.
Ołowianą kulę o średnicy 12 cm przetopiono na 1000 jednakowych kulek.

a) objętość dużej kuli równa jest sumie objętości małych kulek

b) pole powierzchni dużej kuli jest równa sumie pól powierzchni małych kulek

c) promienie otrzymanych małych kul mają 6 mm

d) suma pól powierzchni małych kulek jest 10 razy większa od pola powierzchni dużej kuli

Zadanie 9.
W oranżerii ścięto pewną liczbę tulipanów. Białych i żółtych ścięto łącznie 400, żółtych i czerwonych –
300, zaś białych i czerwonych – 440 sztuk

a) ścięto 270 tulipanów białych

b) w oranżerii ścięto 1140 tulipanów

c) ścięto 140 tulipanów żółtych lub 170 czerwonych

d) liczba ściętych tulipanów żółtych nie przekroczyła 130

Zadanie 10.
 W trójkąt równoramienny, którego podstawa ma długość 12, zaś wysokość opuszczona na tę
podstawę ma długość 8, wpisano okrąg i poprowadzono styczną do tego okręgu równoległą do tej
podstawy, przecinającą ramiona trójkąta w punktach E i F. Długość odcinka EF wynosi:

a) 2=EF ,

b) 3=EF ,

c) 4=EF ,

d) 5=EF

Zadanie 11.

Miasto ma 4 dzielnice. W pierwszej dzielnicy mieszka
13
4

 wszystkich mieszkańców, w drugiej
6
5

liczby mieszkańców pierwszej dzielnicy, w trzeciej
11
4

 liczby mieszkańców pierwszej i drugiej

dzielnicy, a w czwartej 18 tysięcy ludzi.

a) najbardziej liczna jest III dzielnica

b) miasto liczy 78000 mieszkańców

c) w drugiej dzielnicy mieszka 20000 mieszkańców

d) na okres 3 dni trzeba przygotować 70 200 kg chleba dla mieszkańców całego miasta, wiedząc

że przeciętnie jeden człowiek zjada 300g chleba dziennie



Zadanie 12.
Trawa na łące rośnie jednakowo gęsto i szybko. Wiadomo, że 70 krów zjadłoby ja w ciągu 24 dni, a 30
krów w ciągu 60 dni. W ciągu 96 dni trawę tę zjadłoby:

a) 18 krów,

b) 19 krów,

c) 20 krów,

d) 21 krów.

Zadanie 13.
Liczba 20000012 – 19999992  jest

a) równa 4

b) mniejsza od 2000000

c) większa od 2000000

d) równa 8000000

Zadanie 14.
Sto lat temu dziadek Konrada wpłacił na konto w Chicago jednego dolara. Oprocentowanie wkładu
jest równe 10% w skali roku. Przez sto lat nie dokonywano żadnych wpłat ani wypłat oprócz corocznej
kapitalizacji odsetek.

a) obecnie na koncie jest ok. 13780,6 dolarów

b) gdyby dziadek Konrada wpłacił wtedy 100 dolarów zgromadzona kwota byłaby sto razy

większa od obecnej

c) Konradowi nie opłaca się jechać do USA po pieniądze, ponieważ koszt przelotu z wszystkimi

opłatami wynosi 1000 dolarów

d) Zgromadzona na koncie kwota przekroczyła 110 dolarów

Zadanie 15.
Sześcian umieszczony w kuli wypełnia nie więcej niż

a) 50 %  jej objętości,

b) 55 %  jej objętości,

c) 60 %  jej objętości,

d) 70 %  jej objętości,
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KLASY DRUGIE
Zadanie 1.

Farmer dzielił konie między synów. Pierwszy otrzymał
9
1

 wszystkich i jeszcze 1, drugi
9
1

 pozostałych i

jeszcze 2, trzeci
9
1

 reszty i 3, itd. Okazało się, że wszyscy synowie otrzymali po tyle samo koni. Ilu

synów miał farmer?

a)  9

b)  6

c)  7

d)  8

Zadanie 2.
W laboratorium fizycznym były jednakowe kulki żelazne i jednakowe kulki ołowiane. Wiemy, że 6 kulek
żelaznych i 7 kulek ołowianych waży razem 1,25 kg, zaś stosunek masy 8 kulek żelaznych do 10
kulek ołowianych wynosi 32:55. Wobec czego:

a) kulka żelazna waży 0,8 kg, zaś kulka ołowiana 0,1 kg,

b) kulka żelazna waży 0,8 kg, zaś kulka ołowiana 0,01 kg,

c) kulka żelazna waży 0,08 kg, zaś kulka ołowiana 0,11 kg,

d) kulka żelazna waży 0,008 kg, zaś kulka ołowiana 0,011 kg.

Zadanie 3.
Gdyby cena 1 kg soli była równa liczbie dekagramów soli, które można kupić za 1 zł, to jaka byłaby
cena 1 kg soli?

a) 5 zł

b) 10 zł

c) byłaby niższa od ceny za 1,8 kg obniżonej w ramach promocji o 40%

d) 100 zł



Zadanie 4.
Mamy do dyspozycji cyfry 0, 2, 3, 9. Z podanych cyfr

a) można zbudować 128 liczb czterocyfrowych podzielnych przez 2

b) można zbudować 10 liczb czterocyfrowych podzielnych przez 2 używając każdej cyfry jeden

raz

c) można zbudować 8 liczb czterocyfrowych, których suma cyfr wynosi 9

d) można zbudować najwyżej 84 liczby czterocyfrowe większe od 3333

Zadanie 5.
Ostatnie dwie cyfry liczby 19941994 są takie same, jak ostatnie dwie cyfry liczby

a) 99736 ,

b) 199436 ,

c) 216216 ,

d) 9974

Zadanie 6.
Rzekł raz czart do żebraka:
„Niech umowa będzie taka:
Gdy przebiegniesz przez most cały,
Zdwoję Twoje kapitały,
Ale proszę byś w nagrodę
Tysiąc złotych rzucał w wodę”
Żebrak chętnie przez most leci,
Raz i drugi, nawet trzeci.
Gdy wtem spostrzegł – zdrada
Ani grosza nie posiada
Szybko rachuj mały,
Jakie dziad ma kapitały.

a) żebrak posiadał 1000 zł

b) żebrak posiadał 875 zł

c) żebrak posiadał 3000 zł

d) żebrak nic nie posiadał

Zadanie 7.
Pies goni zająca, który znajduje się w odległości 60 swoich skoków od psa. Gdy zając zrobi 9 skoków,
w tym czasie pies zrobi ich 6. Wielkość 3 psich skoków jest równa wielkości 7 skoków zająca.

a) aby dogonić zająca, pies musi wykonać 26 skoków

b) gdy zając wykonał 100 skoków, pies go jeszcze nie dogonił

c) aby dogonić zająca, pies musi wykonać 72 skoki

d) pies dogoni zająca, gdy ten wykona 108 skoków



Zadanie 8.
Obserwator widzi wierzchołek wieży pod kątem o30 . Po zbliżeniu się do niej o 200 m widzi go pod
kątem o45 . Wysokość wieży wynosi:

a)
22
2200

-
=h [ ]m ,

b)
33
3200

-
=h [ ]m ,

c) 1003100 +=h [ ]m ,

d) 400=h [ ]m .

Zadanie 9.
Funkcja f jest parzysta i dla dodatnich argumentów przyjmuje dodatnie wartości. Wynika stąd, że:

a) dla ujemnych argumentów funkcja f przyjmuje dodatnie wartości

b) jedynym miejscem zerowym funkcji f może być 0

c) funkcja f nie przyjmuje wartości ujemnych

d) funkcja f przyjmuje każdą swoją wartość dodatnią dokładnie dwa razy

Zadanie 10.
Która jest godzina, zapytał ktoś Pitagorasa. „Pozostało jeszcze z doby dwie trzecie tego co już
upłynęło” odpowiedział filozof

a) była to godzina 1400

b) do końca doby zostało 576 minut

c) była to godzina 1424

d) od początku doby upłynęło 840 minut

Zadanie 11.
Wierzchołek A kwadratu ABCD połączono ze środkami E, F boków BC i CD. Wówczas:

a) odcinki AE i AF dzielą przekątną BD na trzy równe części,

b) EF i BD są równoległe,

c) BDEF
3
1

= ,

d) BDEF
2
1

= .



Zadanie 12.
Gąsienica pełznie po gałęzi do najbliższego smakowitego liścia, który jest odległy o 51 cm. Ale jest
bardzo osłabiona z głodu i pełznie coraz wolniej. W pierwszej minucie udało jej się przebyć 25 cm, w
drugiej pokonała drogę długości 12,5 cm, a w trzeciej przepełznęła 6,25 cm itd.

a) na dotarcie do liścia gąsienica potrzebuje 9 minut

b) gąsienicy nie uda się dotrzeć do liścia

c) po 5 minutach pokona odcinek dłuższy od 48 cm

d) po 7 minutach gąsienica dotrze już do liścia

Zadanie 13.

Liczba 347324 +-+

a) jest liczbą niewymierną

b) jest liczbą ujemną

c) jest równa –1

d) jest równa 323 -

Zadanie 14.
Klepsydra ma kształt dwóch złączonych stożków o wymiarach podanych na rysunku. Piasek
przesypuje się z prędkością 2 cm3/min.

a) klepsydra może odmierzać maksymalnie czas ok. 2 godz. 57

minut

b) objętość całej klepsydry wynosi 3

1600
361 dmp

c) klepsydra o wymiarach d=8 cm i h=10,75 (przy wypełnionym

maksymalnie jednym stożku) mogłaby służyć do odmierzania

czasu lekcji

d) zwiększając dwukrotnie średnicę podstawy stożka czas

przesypywania zwiększa się również dwukrotnie

Zadanie 15.
Z kawałka drutu o długości 80 cm uformowano dwa kwadraty o sumie pól 272 2cm . Drut ten
podzielono na dwa kawałki w stosunku

a) 1:2

b) 3:2

c) 4:1

d) 5:1
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