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Zad.1. 
Dana jest liczba siedmiocyfrowa 3 150 57a, gdzie a oznacza cyfrę jedności. Wyznacz te liczbę, 

jeśli wiadomo, że jest ona podzielna przez 8. 

 

Zad.2. 

Woda płynąca jednocześnie z kranów A,B i C może napełnić basen w ciągu 6 godzin. Woda 

płynąca tylko z kranu A napełnia w ciągu godziny 1/12 basenu, a tylko z kranu B — 1/15 

basenu. Ile czasu trwałoby napełnianie basenu wodą płynącą tylko z kranu C ? 

 

Zad.3. 

Woda płynąca z kranu A napełnia zbiornik w ciągu 6 godzin. By napełnić ten sam zbiornik 

wodą płynącą tylko z kranu B, potrzeba 9 godzin. Ile czasu zajmie napełnienie zbiornika, jeśli 

kran B odkręcono 4 godziny po odkręceniu kranu A ? 

 

Zad.4. 

Działkę o powierzchni 12 arów obsadzono iglakami, krzewami ozdobnymi a resztę obsiano 

trawą. Iglaki zajęły 0,35 powierzchni działki, a krzewy ozdobne zajęły 1/3 powierzchni. Ile 

metrów kwadratowych działki obsiano trawą ? 

 

Zad.5. 

Oblicz pole trapezu równoramiennego o podstawach długości 6√2cm  i 2√2 cm i wysokości 

3√3 cm. 

 

Zad. 6. 

Oblicz objętość prostopadłościanu o krawędziach długości 2√3 cm, 3√2 cm i 2√6 cm. 

 

Zad.7. 
Cenę rakiety tenisowej obniżono 0 30% i kosztuje ona teraz 490 zł. Jaka była cena tej rakiety 

przed obniżką?    

 

Zad. 8. 

W zapisie 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

wstaw między każde dwie jedynki znak działania (+,–, ∙, lub :) tak, aby uzyskać w wyniku 

kolejne liczby naturalne od 11 do 25. Można także używać nawiasów. 

Zad. 9. 

Co jest większe: 3360 czy 6350?  Zapisz obliczenia. 



Zad.10. 

Rozłóż liczbę 315 na czynniki pierwsze. Następnie wypisz wszystkie liczby naturalne podzielne 

przez 15, które są dzielnikami liczby 315. 

Zad. 11. 

Udowodnij, że kwadrat liczby niepodzielnej przez 3 daje przy dzieleniu przez 3 resztę 1. Jaką 

resztę przy dzieleniu przez 3 daje suma kwadratów dwóch liczb niepodzielnych przez 3? 

Zad. 12. 

Spośród 30 uczniów pewnej klasy, 17 lubi chodzić do szkoły, 22 słuchać muzyki, a 25 jeździć 

rowerem. 

a) Ilu najwięcej może być takich, którzy nie lubią przynajmniej jednej z tych rzeczy (czynności)? 

b) Ilu co najmniej jest takich, którzy lubią wszystko: i chodzić do szkoły i słuchać muzyki i jeździć 

rowerem? 

c) Wiadomo, że w tej klasie każdy, kto lubi chodzić do szkoły lub słuchać muzyki (lub jedno i 

drugie), lubi też jeździć rowerem. Ilu najmnej może być takich, którzy lubią wszystko? 

Zad.13. 

 

Górny kolor to chłopcy, dolny dziewczęta 

Zadanie:  W Szkole Podstawowej jest 1163 uczniów.  

a) Oblicz jaki procent uczniów szkoły stanowią dziewczynki z klas 8? 

b) Oblicz jaki procent uczniów klas 8 stanowią chłopcy? 

Wyniki zaokrąglij do części setnej. 

 

Zad. 14. 

Stosunek obwodu kwadratu do długości pola koła wynosi  
4

√𝜋
. Ile wynosi stosunek pola tego 

kwadratu do pola tego koła?  
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Zad. 15. 
Przy zakupie pralki na raty i dokonaniu pierwszej wpłaty w wysokości 402 zł, sklep rozłożył 

pozostałą należność na 12 równych rat po 187zł.  Zakup na raty jest o 12% droższy niż 

zakup za gotówkę. Ile zapłacilibyśmy za pralkę kupując ją za gotówkę? 

 

Zad. 16. 
Wynagrodzenie nauczyciela początkującego 1-ego stycznia 2020 roku wynosiło 2782zł a1-

ego stycznia 2021 roku 2949zł. Inflacja wg danych GUS (Główny Urząd Statystyczny) w 

2020 roku wyniosła 3,4%. Czy podwyżka wynagrodzenia jest mniejsza czy większa niż 

inflacja?             I o ile? 

 

Zad. 17. 
Ile kilogramów kwasu chlorowodorowego 5% i ile kilogramów kwasu chlorowodorowego 

15% należy zmieszać, aby otrzymać 54 kg kwasu chlorowodorowego o stężeniu 10%? 

 

Zad.18. 

Pociąg jechał ze stałą prędkością 120 
km

h
. Ania siedząc w przedziale pasażerskim patrzyła 

w okno pociągu przez 30 sekund. Jaką drogę w tym czasie pokonał pociąg? 

 

Zad.19. 
Pani Jola wpłaciła na 3-misięczną lokatę progresywną (lokata o zmiennym oprocentowaniu) 

z kapitalizacją miesięczną (dopisanie odsetek po każdym miesiącu) kwotę 3000zł. Lokata 

ta była oprocentowana kolejno 1,5% w pierwszym miesiącu, 2% w drugim miesiącu i 3% 

w trzecim miesiącu. Ile zyska Pani Jola po zakończeniu lokaty? 

 

Zad.20 
W trapezie prostokątnym kąt rozwarty ma 120º. Krótsza przekątna trapezu równa się 

dłuższemu z boków nierównoległych i ma 8 cm długości. Jaka jest długość krótszej 

podstawy tego trapezu? 

 
 

 

 

 

                                                                   


