
TEST DO KLASY MATEMATYCZNO – FIZYCZNEJ VI’2013 

Kod ucznia:  

   

 

W zadaniach od 1 do 10 tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

Za poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt; za brak odpowiedzi lub złą odpowiedź – 0 punktów; obliczenia do 

tych zadań możesz wykonać w brudnopisie (strona 4). Wybraną przez siebie odpowiedź zaznacz stawiając  

znak X w odpowiedniej kratce w poniższej tabeli. 

W zadaniach od 11 do 20 wpisz w miejsce kropek TYLKO WYNIK; obliczenia do tych zadań możesz 

wykonać w brudnopisie (strona 4). Za dobrą odpowiedź: 2 punkty, za złą lub brak odpowiedzi: 0 punktów. 

W zadaniach od 21 do 25 zapisz czytelne i pełne rozwiązania. W przypadku zadań z geometrii 

wykonaj niezbędne rysunki z oznaczeniami. Każde z tych zadań będzie punktowane od 0 do 4 punktów 

 

Czas na rozwiązanie całego testu:  90 minut .  Za cały test możesz uzyskać maksymalnie 50 pkt 

UWAGA!!!   NIE WOLNO POPRAWIAĆ ODPOWIEDZI W TABELI!!!!! ☺   POWODZENIA!!!   ☺ 
numer 

zadania→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOLUMNĘ UZUPEŁNIA NAUCZYCIEL ! 

 A A A A A A A A A A Zadania 1-10:                   

B B B B B B B B B B Zadania 11-20: 

C C C C C C C C C C Zadania 21-25: 

D D D D D D D D D D                             Suma: 

1. Średnia arytmetyczna ośmiu początkowych liczb naturalnych wynosi: 

A.  18,5  B.  4    C. 4   D.  3,5 

2. Ile jest par liczb dwucyfrowych dodatnich  takich, że pierwsza liczba jest 4 razy mniejsza niż druga? 

A. 10   B.  12    C.  13   D. 15 

3. Ile klocków sześciennych o krawędzi 2 cm potrzeba do wypełnienia sześcianu o krawędzi 8 cm? 

A.  16      B.  36       C.  64      D.  80 

4. Motocyklista przebył dystans 22,5 kilometra w ciągu 27 minut. Z jaką średnią prędkością jechał? 

A.  60   B. 45     C.  50   D.  65  

5. Odjemnik jest o 2  mniejszy od odjemnej wynoszącej 10,5. Ile wynosi różnica? 

A.  7    B.  2     C. 13    D.  0 

6. Na brzegu koła zaznaczono w jednakowych odległościach 12 punktów, a następnie - łącząc kolejne punkty ze 

sobą – zbudowano wielokąt (dwunastokąt foremny). Ile stopni ma kąt wewnętrzny tego wielokąta?  

A.  90   B.  110    C.  130   D.  150 

7. Ziemia zajmuje powierzchnię ok. 510 mln km
2
. Lądy zajmują ok. 30% tej powierzchni, a pustynie stanowią ok. 

12% powierzchni lądów. Pamiętając, że 1% to setna część całości, oblicz obszar zajmowany przez pustynie : 

A.  ok. 153 mln km
2
 B.  ok. 61 mln km

2
  C.  ok. 18 mln km

2
 D.  ok. 215 mln km

2 

8. Wskaż zdanie zawsze prawdziwe: 

A.  iloczyn dwóch liczb o różnych znakach jest liczbą dodatnią 

 B.  suma dwóch liczb o różnych znakach wynosi zero 

C.  suma liczby ujemnej oraz jej trzeciej części jest mniejsza od tej liczby 



D.  iloczyn dziewięciu  liczb jest ujemny, gdy ponad połowa z nich jest ujemna 

9. Jeżeli liczbę x zmniejszymy o 5, a otrzymany wynik potroimy, to otrzymamy liczbę x.  

Zdanie to zapisane równaniem ma postać: 

A.    B.    C.    D.  
 

10.  Liczby pierwsze to liczby naturalne mające tylko dwa różne dzielniki (jedynkę i samą siebie). Najmniejsza z 

nich to:  

A.  1   B.  2   C.  3    D.  4 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

11.   W kwadracie ABCD o obwodzie 20 cm połączono środki kolejnych boków, otrzymując w ten sposób kwadrat 

EFGH. Jego pole wynosi……………………… 

12.   Jeżeli od ilorazu liczb 10 oraz 0,5 odejmę różnicę liczb  2,6 oraz  -4,8  to otrzymam……………………… 

13.  W fazie grupowej EURO 2012 rozegrane zostaną 24 spotkania. Każde z nich składa się z dwóch części po 45 

minut. Ile sekund (łącznie) będą trwały spotkania fazy grupowej (przerw oraz czasu doliczonego przez sędziów 

nie uwzględniaj!)?  Odpowiedź:……………………………….. 

14.  W prostokącie dłuższy bok jest największą liczbą naturalną dwucyfrową, a krótszy – najmniejszą liczbą 

dwucyfrową złożoną z jednakowych cyfr. Pole  tego prostokąta wynosi…………………………… 

15.  Ukraina zajmuje powierzchnię ok. 604 000 km
2
, a Polska ok. 312 000 km

2
. Ile razy powierzchnia Ukrainy jest 

większa od powierzchni Polski? Wynik zaokrąglij do części setnych. Odpowiedź:…………………………… 

16.   Rzeczywista odległość między stolicami gospodarzy EURO 2012 – Warszawą i Kijowem – wynosi ok. 700 

kilometrów. Oblicz odległość między tymi miastami na mapie wykonanej w skali 1:2500000;         

wynik zapisz w centymetrach. Odpowiedź:…………………………….. 

17.  Zakładając, że samochód jadący z Warszawy do Kijowa będzie poruszał się ze średnią prędkością 50  

oblicz, ile godzin zajmie podróż z Warszawy do Kijowa. 

Odpowiedź:………………………………………………. 

18.  Podaj miarę kąta, o jaki obraca się wskazówka godzinowa w ciągu kwadransa: ……………………………… 

19.  Kartonowy model rombu o przekątnych 24 cm oraz 10 cm i boku 13 cm złożono w ten sposób, że wszystkie 

wierzchołki znalazły się w punkcie przecięcia przekątnych rombu. Obwód otrzymanego prostokąta wynosi……. 

20.  Widzowie w hali sportowej zostali usadzeni w 15 rzędach fotelików na parterze oraz w 4 rzędach na balkonie. 

Rzędy na parterze składają się z X miejsc siedzących, a na balkonie z Y miejsc. Ile miejsc siedzących jest w tej 

hali, jeżeli widzowie zajęli wszystkie miejsca siedzące? Odpowiedź:…………………………………… 

 A.  120  B.  144   C.  60   D.  54 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

21.  Oblicz: 

a) .  obwód kwadratu o polu 36 cm
2
  b)   pole  trójkąta prostokątnego o bokach 13cm, 12cm i 5 cm 

 

 

 

 

 



 

c) pole trapezu równoramiennego o kącie ostrym 45
o
, w którym podstawy mają 20cm oraz 8cm 

 

 

 

 

 

 
 

22.  Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu wynosi 48 metrów.  

a)  oblicz powierzchnię całkowitą Pc i objętość  V tego sześcianu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Uzupełnij zdanie:  

Powierzchnia boczna tego sześcianu jest……………..razy większa, niż pole podstawy. 

 

23.   Oblicz wartości następujących wyrażeń; wynik zapisz w najprostszej postaci: 

a) 14 : = 

 

 

 

b) = 

 

 
 

c)  

 

d)  - 3,33 = 

 

 

24.  W pewnej szkole uczy się 650 uczniów; chłopcy stanowią  tej liczby. Na dyskotekę z okazji „Dnia 

chłopaka” przyszło  chłopców oraz   dziewczyn z tej szkoły. „Biletem wstępu” była opłata 



przeznaczona na zakup żywności dla zwierząt przebywających w schronisku. Dziewczęta płaciły po 2 zł, a 

chłopcy – ze względu na swe święto – po 1,50 zł. Oblicz, jaką kwotę zebrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.   Każde z czterech polskich miast, w których rozgrywane są mecze podczas EURO 2012, zamieszkuje średnio 

854750  mieszkańców. W Warszawie żyje 1777400 osób, w Gdańsku 457000 osób, a w Poznaniu 551600 osób. 

a). oblicz, ilu mieszkańców ma Wrocław 

 

 

 

 

 

 

b). policz, o ile osób więcej mieszka w Warszawie, niż w Gdańsku 

 

 

 

 

 

 

**************************************BRUDNOPIS**************************************** 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Opracowanie testu: Piotr Błądek 










































