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Zadanie 1.
Mamy do dyspozycji 2 patelnie. Na każdej zmieścimy tylko jednego kotleta. Jedna strona kotleta smaży się w ciągu
1 minuty. Najkrótszy czas potrzebny do usmażenia na tych patelniach 3 kotletów to:

a) 2 minuty
b) 3 minuty
c) 4 minuty
d) 6 minut

Zadanie 2.
W pewnym mieście mieszka 20 000 ludzi. 5 procent  z nich jest jednonogich, a połowa pozostałych chodzi boso. Ile
butów noszą w sumie mieszkańcy tego miasta?

a)  10 500
b)  10 000
c)  20 000
d)  19 000

Zadanie 3.
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a) jest mniejsza od 2005

b) jest równa 12005 -

c) jest większa od 2005
d) mieści się w przedziale (43;44)

Zadanie 4.
Dwaj bracia, Jacek i Placek wybrali się do sklepu sportowego, aby kupić piłkę do siatkówki. Niestety, żaden z nich
nie miał odpowiedniej kwoty. Jacek zorientował się, że brakuje mu 2 zł, Plackowi brakowało aż 24 zł. Kiedy zebrali
razem swoje pieniądze, nadal mieli ich za mało, aby kupić piłkę. Wszystkie kwoty występujące w zadaniu są w
pełnych złotych.

a) Jacek miał 24 zł
b) Piłka kosztowała 25 zł
c) Placek miał tylko złotówkę
d) Piłka kosztowała powyżej 26 zł

Zadanie 5.
Ze Szmaragdowego Grodu w Krainie Oz skradziono cenny klejnot. Podejrzenie padło na trójkę przybyszów:
Stracha na Wróble, Blaszanego Drwala i Tchórzliwego Lwa. Schwytano ich i przyprowadzono przed oblicze
Czarodzieja z Oz.
Przed sądem Strach na Wróble utrzymywał, że Blaszany Drwal jest niewinny. Blaszany Drwal twierdził, że
Tchórzliwy Lew jest niewinny. Tchórzliwy Lew natomiast zamruczał coś, czego nikt nie zrozumiał. Skoro istotnie są
winni, to który z nich? Jeśli niewinny nigdy nie kłamie, a złodziej kłamie zawsze.

a) winny jest Tchórzliwy Lew
b) wszyscy trzej są niewinni
c) Blaszany Drwal jest niewinny
d) Wszyscy trzej są winni



Zadanie 6.
Trójkątów nieprzystających o długości boków będących liczbami całkowitymi i obwodzie równym 15 jest:

a) 6,
b) 7,
c) 8,
d) 9.

Zadanie 7.
Przypuśćmy, że ciastko niskokaloryczne ma o 95% kilokalorii mniej niż ciastko wysokokaloryczne. Ile należałoby
zjeść ciastek niskokalorycznych, aby otrzymać tyle samo kalorii, ile po zjedzeniu jednego ciastka
wysokokalorycznego

a) 20
b) 19
c) 25
d) 21

Zadanie 8.

W klasie liczba uczniów nieobecnych stanowi
6
1

 liczby uczniów obecnych. Gdy jeden z uczniów wyszedł, liczba

uczniów nieobecnych stanowiła
5
1

 liczby uczniów obecnych.

a) w klasie było nieobecnych 6 osób,
b) w klasie było nieobecnych 12 osób,
c) klasa liczyła 42 osoby,
d) w klasie było obecnych 36 uczniów.

Zadanie 9.
W 6 kilogramach czereśni stosunek żółtych owoców do czerwonych jest jak 3:1 .

a) po zjedzeniu połowy czerwonych czereśni zostanie ich 2,25 kg,
b) połowa zjedzonych czerwonych czereśni stanowi 60 % pozostałych niezjedzonych czereśni
c) czerwonych czereśni jest o 20 % więcej niż żółtych
d) inna odpowiedź.

Zadanie 10.
Głos przenosi się w powietrzu na odległość 825m w czasie 2,5 sekundy

a) odgłos działa odległego o 1650m usłyszymy 5 sekund po wystrzale
b) od błyskawicy do grzmotu minęło 7 sekund. Piorun uderzył 2310m od nas.
c) Jeśli piorun uderzy 2500m od nas, to od błyskawicy do grzmotu upłynie 8 sekund
d) Działo znajdujące się 1000m od nas usłyszymy 4 sekundy po wystrzale

Zadanie 11.
W pewnym liceum 12% uczniów uczy się języka francuskiego, 64% nie uczy się ani języka francuskiego, ani języka
hiszpańskiego, zaś 5% uczy się obu tych języków. Zatem języka hiszpańskiego uczy się:

a)  29% uczniów
b)  więcej niż czwarta część uczniów
c)  mniej niż czwarta część uczniów
d)  24%

Zadanie 12.
Pan Zenon wybrał się z trójką swoich dzieci na pieszą wycieczkę. Plecaki całej czwórki ważyły razem 20kg. Plecaki
dwóch córek ważyły po tyle samo. Plecak syna ważył tyle, ile plecaki córek razem. A plecak pana Adama był trzy
razy cięższy niż plecak syna.

a) plecak pana Adama ważył 12 kg
b) plecak pana Adama ważył 15 kg
c) plecak syna ważył 5 kg
d) plecak każdej z córek ważył po 2 kg

Zadanie 13.
W 1983 roku były 53 soboty. Jaki dzień tygodnia był 1 stycznia tego roku?
a)  poniedziałek
b)  środa
c)  piątek
d)  sobota
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Zadanie 1.
Małgosia ma teraz trzy razy tyle lat, ile Jaś miał wtedy, gdy Małgosia miała tyle, ile Jaś ma teraz. Kiedy Jaś będzie
miał tyle lat, ile ma ich teraz Małgosia, wówczas razem będą mieli 28 lat

a) Małgosia jest o 4 lata starsza od Jasia
b) Jaś jest obecnie dwa razy młodszy od Małgosi
c) Małgosia obecnie ma 12 lat
d) Jaś za 5 lat będzie młodszy od Małgosi o 3 lata

Zadanie 2.
Cztery kserokopiarki mogą skopiować 400 stron w ciągu 4 godzin. Wówczas:

a) 8 kopiarkom na skopiowanie 800 stron potrzeba 4 godziny
b) 8 kopiarkom na skopiowanie 400 stron potrzeba 2 godziny
c) 16 kopiarkom na skopiowanie 1200 stron potrzeba 3 godziny
d) w ciągu 10 godzin 3 kserokopiarki skopiują 750 stron

Zadanie 3.

Równanie xx
2
1sin =  ma w zbiorze liczb rzeczywistych:

a) ma jedno rozwiązanie,
b) ma więcej niż jedno rozwiązanie,
c) ma dokładnie trzy rozwiązania,
d) nie ma rozwiązań.

Zadanie 4.
Przeprawa łódką 20 km w dół rzeki i z powrotem trwała 7 godzin równocześnie z tego samego miejsca wypłynęła
tratwa, którą spotkano w drodze powrotnej w odległości 12 km od miejsca wyruszenia:

a) prędkość prądu rzeki wynosiła 3 km/h,
b) prędkość prądu rzeki wynosiła 4km/h,
c) łódka płynęła z prędkością mniejszą niż 8 km/h,
d) łódka płynęła z prędkością większą niż 8 km/h.

Zadanie 5.
Most zwodzony ma długość 50 m. Jego dwie połówki mogą być unoszone do góry pod kątem 30°. We wszystkich
obliczeniach zastosuj przybliżenie do części dziesiętnych.

a) Jeśli poziom wody w rzece jest 5 metrów poniżej mostu to wysokość h  końcówek mostu od wody wynosi
17,5

b) Jeśli poziom wody w rzece jest 6 metrów poniżej mostu to wysokość h  końcówek mostu od wody wynosi
19,5

c) Uniesione końcówki mostu są odległe od siebie o mniej niż 6,8 m.
d) Uniesione końcówki mostu są odległe od siebie o 6,8 m.



Zadanie 6.
Dana jest funkcja ;: RRf ® ( ) aaxxf 62)( 2 ---= , gdzie RaÎ . Wówczas:

a) funkcja f osiąga największą wartość 6a
b) funkcja f ma 2 różne miejsca zerowe dla każdego a<0
c) funkcja f osiąga najmniejszą wartość równą -6a
d) wierzchołek paraboli należy do prostej o równaniu xy 6-= , RxÎ  dla każdej wartości parametru a

Zadanie 7.
Uczniów biorących udział w konkursie matematycznym należało umieścić w salach tak, aby w każdej sali była ta
sama liczba osób, przy czym nie więcej niż 32 osoby. Kiedy najpierw w każdej sali umieszczono po 22 osoby, dla
jednego zawodnika zabrakło miejsca. Gdy zaś z jednej Sali zrezygnowano, miejsc z pozostałych wystarczyło dla
wszystkich.

a) W konkursie wzięło udział 529 uczniów
b) Uczniowie pisali w 23 salach
c) W jednej sali pisało 23 uczniów
d) W konkursie wzięło udział 552 uczniów, którzy pisali w 24 salach

Zadanie 8.
Wiadomo, że liczba 35! Jest równa 10333147966386144929x66651337523200000000

a) x=3
b) x=4
c) x=5
d) x=6

Zadanie 9.
Dla jakiej wartości ,x RxÎ  funkcja 52)( 24 ---= xxxxf  przyjmuje wartość najmniejszą

a)  0
b)  1
c) -5
d) -7

Zadanie 10.
Suma długości ramion trapezu równoramiennego stanowi 1/3 sumy długości jego podstaw, a stosunek długości
podstaw jest równy 7:5.

a) kąty trapezu mają miary: 45o, 45o, 1350, 1350

b) w powyższy trapez można wpisać okrąg
c) kąty trapezu mają miary: 60o, 60o, 1200, 1200

d) na powyższym trapezie można opisać okrąg

Zadanie 11.
Cztery osoby siedzą na ławce. W pewnym momencie wstają z ławki, zaś po jakimś czasie siadają ponownie. Na ile
sposobów mogą usiąść tak, aby żadna z nich nie usiadła na miejscu poprzednio zajmowanym.

a)  1
b)  4
c) 9
d) 12

Zadanie 12.
Wydajność przenośnej maszynki do produkcji ciasta gofrowego wynosi 120 gofrów na minutę. Z dużej stacjonarnej
maszynki można uzyskać 3 gofry na sekundę. Ile potrzebujemy przenośnych maszynek, aby w sekundę wytworzyć
dokładnie tyle gofrów, co 4 maszynki stacjonarne?

a) 12
b) 10
c) 8
d)  6

Zadanie 13.
Liczba postaci 211 3262326 +++ ×-×+×- nnnn  jest

a) wielokrotnością liczby 8 dla każdej liczby naturalnej n
b) wielokrotnością liczby 5 dla pewnej liczby naturalnej n
c) podzielna przez 12 dla każdej liczby naturalnej n
d) wielokrotnością liczby 1944 dla pewnej liczby naturalnej n


