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1. Na �ysunku p�zedstawiono ka�tkę z kalenda�za. Natalia 
obchodzi urodziny 31 marca, jej siostra Ewa 17 marca, a 
brat Karol 28 lutego. Oceń prawdziwość podanych zdań:
1. W 2017 roku urodziny Ewy wypadły w piątek. 
2. W 2017 roku dniem urodzin Karola był poniedziałek.

2.

Dane są czte�y wyrażenia jak na obrazku. Wa�tości któ�ych wyrażeń są mniejsze od 10?
 

3. Liczba 1450 jest zaokrągleniem do �zędu dziesiątek kilku liczb naturalnych. Ile jest wszystkich 
liczb naturalnych różnych od 1450, które mają takie zaokrąglenie?

pie�wsze prawdziwe, d�ugie fałszyweA

pie�wsze fałszywe, d�ugie prawdziweB

oba fałszyweC

oba prawdziweD

I i IIIA

III i IVB

II i IVC

II, III i IVD

4A

5B

9C

10D



4.

Na �ysunku podano t�zy wyrażenia. Które z nich są równe 50 do potęgi ósmej?

5. Adam p�zygotował ka�ty do g�y z pięciu arkuszy ka�tonu. Najpie�w podzielił każdy arkusz na 
czte�y części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na czte�y części. W g�ze bie�ze 
udział 7 graczy, z któ�ych każdy ot�zymuje jednakową liczbę ka�t. 
Ile ka�t do g�y p�zygotował Adam? A. 80 B. 56
Ile ka�t może maksymalnie ot�zymać każdy z graczy? C. 11 D. 10

6. Dorota p�zygotowała z cuk�u i wody syrop do dese�u. Stosunek masy cuk�u do masy wody w 
tym syropie wynosi 1�7. Ile procent masy syropu stanowi masa cuk�u?

tylko I i IIA

tylko II i IIIB

tylko IIC

tylko IIID

A, CA

A, DB

B, CC

B, DD

25%A

37,5%B

17,5%C

17%D

12,5%E



7. W pewnej fi�mie zat�udnionych jest więcej niż 10 pracowników. Połowa z nich zarabia po 3000 
zł, połowa po 4000 zł. Oceń prawdziwość podanych zdań:
1. Średnia a�ytmetyczna zarobków w tej fi�mie jest równa 3500 zł. 
2. Gdy z pracy z tej fi�mie zrezygnują dwie osoby, z któ�ych jedna zarabia 3000 zł, a d�uga 
4000 zł, średnia a�ytmetyczna zarobków się nie zmieni. 

8. Wskaż, która odpowiedź z obrazka p�zedstawia 
wa�tość wyrażenia �2a – 3b)�3b + 2a):

9. W układzie współ�zędnych wyznaczono odcinek o końcach 
w punktach K = �5, �12� oraz L = ��6, 11�. Na któ�ym �ysunku 
zakropkowana część płaszczyzny zawiera środek odcinka 
KL?

pie�wsze prawdziwe, d�ugie fałszyweA

pie�wsze fałszywe, d�ugie prawdziweB

oba prawdziweC

oba fałszyweD

AA

BB

CC

DD

AA

BB

CC

DD



10.

Kwadrat o boku a p�zedstawiony na �ysunku I rozcięto na dwa p�zystające prostokąty, z 
któ�ych ułożono figurę jak na �ysunku II. Oceń prawdziwość podanych zdań:
1. Obwód ułożonej figu�y jest o 2a większy od obwodu kwadratu. 
2. Obwód ułożonej figu�y jest równy 6a.

11.

Na �ysunku p�zedstawiono t�zy trójkąty. Wskaż zdanie prawdziwe:

pie�wsze prawdziwe, d�ugie fałszyweA

pie�wsze fałszywe, d�ugie prawdziweB

oba prawdziweC

oba fałszyweD

trójkąt ABC jest p�zystający do trójkąta KLMA

trójkąt KLM jest p�zystający do trójkąta PQRB

trójkąt PQR jest p�zystający do trójkąta ABCC

wszystkie te trójkąty są p�zystająceD



12.

Na �ysunku p�zedstawiono równoległobok ABCD i trójkąt równoramienny AED, p�zy czym |DE| 
= |AE|. Miara kąta BCE jest równa 112 stopni. Jaką miarę ma kąt AEC?

13. Na �ysunku p�zedstawiono czworokąt zbudowany z 
dwóch trójkątów prostokątnych. Dane są długości 
boków |AB| = |BC| = 1 oraz AD = pie�wiastek z 6. 
Długość boku CD jest równa:

14. W koszu były 117 jednakowych sześciennych klocków. Zbudowano z nich możliwie największy 
sześcian, a pozostałe odłożono. Ile klocków odłożono?

122 stopnieA

148 stopniB

136 stopniC

126 stopniD

pie�wiastek z 7A

2B

8C

2 pie�wiastki z 2D

2 pie�wiastki z 3E

90A

19B

78C

53D



15.

Na �ysunku p�zedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Suma 
długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa:

16. Wpisz brakującą liczbę: Samochód osobowy p�zebył drogę 120 km w czasie 75 minut. Średnia 
prędkość busa na tej trasie wynosiła 90 km/h. Samochód osobowy p�zejechał tę trasę o ____ 
minut krócej. 

17. Wstaw brakującą liczbę: Na diagramie 
p�zedstawiono info�mację, ile procent meczów w 
ciągu całego sezonu d�użyna piłkarska p�zegrała, 
wygrała i zremisowała. W ciągu całego sezonu 
d�użyna wygrała 15 meczów, a p�zegrała ____ 
meczów. 

18. Adam zamówił bukiet złożony tylko z goździków i róż, w któ�ym goździków było 3 razy więcej 
niż róż. Jedna róża kosztowała 15 zł, a jeden goździk 3 zł. Czy wszystkie kwiaty w tym 
bukiecie mogły kosztować 150 zł?

560 cmA

360 cmB

260 cmC

220 cmD

T�ueT

FalseF



19.

Wstaw brakującą liczbę: Paweł wyciął z ka�tonu trójkąt prostokątny ABC, o p�zyprostokątnych 
12 i 16 cm, jak na �ysunku I. Następnie połączył środki dłuższej p�zyprostokątnej i 
p�zeciwprostokątnej, a potem rozciął trójkąt ABC wzdłuż tej linii na dwie figu�y. Z tych figur 
złożył trapez PRST (�ysunek II�. Różnica obwodów trójkąta ABC oraz trapezu PRST wynosi ____ 
cm. 

20. Wstaw brakującą liczbę: Prostokątną działkę o 
powie�zchni 3750 m kw. podzielono na t�zy 
jednakowe prostokątne działki, jak na �ysunku. 
P�zed podziałem krótszy bok działki miał długość 
___ m. 

21. Wstaw brakującą liczbę: Z okazji dnia spo�tu w godzinach od 9�00 do 12�00 p�zeprowadzono 
połowę z wszystkich konkurencji zaplanowanych na ten dzień, a między 12 a 14 jeszcze 1/3 z 
pozostałych. O godzinie 14�00 z powodu deszczu zakończono zawody. Nie udało się 
p�zeprowadzić 18 konkurencji. To oznacza, że w tym dniu planowano p�zeprowadzić ____ 
konkurencji. 


