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   Kod pracy ucznia                                                 Suma punktów 

   
    

 
 
 
 
Instrukcja dla ucznia: 

1. W miejscu wyznaczonym wpisz swój kod. 

2. Arkusz liczy 6 stron i zawiera 10 zadań. 

3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny. Jeśli zauważysz braki, zgłoś je 

Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem. 

6. W zadaniach 1 do 8 podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D.  

Wybierz tylko jedną odpowiedź i odpowiadającą jej literę zaznacz w kółku, np.:    A 

7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie przekreśl znakiem: X  

i zaznacz kółkiem inną wybraną odpowiedź np.:    A      i np.     B  

8. Rozwiązania zadań: 9 i 10 zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki 

przekreślaj.  

9. Rozwiązując zadania, możesz wykorzystać brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane 

i oceniane. 

10. Nie używaj kalkulatora. 

11. Przy rozwiązywaniu zadań możesz korzystać z przyborów kreślarskich. 

Powodzenia! 

Czas pracy: 60 minut 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 20 punktów 
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Zadanie 1. (0 – 1p.) 

W układzie współrzędnych zaznaczono wierzchołki A i B czworokąta ABCD. Osie układu współrzędnych są 

osiami symetrii tego czworokąta. 

 

Pole czworokąta ABCD jest równe: 

A) 9 j2    B) 12 j2    C) 18 j2    D) 36 j2   

Zadanie 2. (0 – 1p.) 

W kwiaciarni są 102 róże, w tym: 24 białe, 42 czerwone i 36 żółtych. Jaka jest największa liczba 

jednakowych bukietów, które można ułożyć ze wszystkich róż? 

A) 4    B) 6    C) 8    D) 24 

Zadanie 3. (0 – 1p.) 

Długości przeciwprostokątnej z i jednego z boków x w trójkącie prostokątnym są kolejnymi liczbami 

całkowitymi. Ile wynosi kwadrat długości trzeciego boku? 

A) z - x    B) z + x   C)inna odpowiedź    D)     

Zadanie 4. (0 – 1p.) 

Liczba   stanowi 20% liczby  , a liczba   stanowi 30% liczby  . Liczba   stanowi: 

A) 50% liczby (a + c) B) 250% liczby (a + c) C)200% liczby (a + c) D) 500% liczby (a + c) 
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Zadanie 5. (0 – 1p.) 

Liczby a > 0, b > 0, c > 0 spełniają układ równań: 

 

 

   
  

 

   
  

  

Wtedy: 

A) a > b > c  B) a < b < c  C) b < a < c  D) b > c > a 

Zadanie 6. (0 – 1p.) 

Ile jest dwucyfrowych liczb naturalnych, takich że jeśli odejmiemy od nich sumę ich cyfr, to otrzymamy 

iloczyn ich cyfr? 

A) 9   B) 10   C) 11   D) 18 

Zadanie 7. (0 – 1p.) 

Państwo Kowalscy mają kilkoro dzieci. Średnia wieku rodziny Kowalskich wynosi 18 lat. Natomiast 

średnia wieku wszystkich członków rodziny bez ojca, który ma 38 lat, jest równa 14 lat. Ile dzieci jest w 

rodzinie Kowalskich? 

A) 3    B) 4   C) 5    D) 6 

Zadanie 8. (0 – 1p.) 

Na rysunku poniżej mamy dziewięciokąt foremny. Jaka jest miara kata  ? 

 

A) 400    B) 450   C) 550   D) 600 
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Zadanie 9. (0 – 6p.) 

W pięciokącie wpisanym w okrąg cztery boki są tej samej długości, a kąty przy piątym boku, który ma 

długość 2cm, są proste. Oblicz pole pięciokąta.    

Rozwiązanie: 
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Zadanie 10. (0 – 6p.) 

W pewnej szkole 40 uczniów to członkowie SKS-u. Wśród nich 26 gra w siatkówkę, 25 pływa, a 27 jeździ 
na nartach. Jednocześnie pływa i gra w siatkówkę 15 uczniów, gra w siatkówkę i jeździ na nartach 16, a 
pływa i jeździ na nartach 18. Jeden uczeń nie zajmuje się sportem. Oblicz ilu uczniów uprawia wszystkie 
trzy dyscypliny sportowe, a ilu uczniów uprawia tylko jedną dyscyplinę sportową.  

Rozwiązanie: 
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Brudnopis 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

 

                                  
 


