
„Matematyczny skok do gimnazjum” – 7 edycja - 9 lutego 2011r.

Czas pracy 60 minut
Zadania zamknięte (zaznacz poprawną odpowiedź na karcie 
odpowiedzi):

ZADANIA PO 2 PUNKTY:
Zad.1 Czterej koledzy Ani: Jaś, Adaś, Krzyś i Michaś mają jedno spośród czterech 
zwierząt:  kota,  psa,  złotą  rybkę  i  kanarka.  Adaś  ma  zwierzę  z  sierścią,  Michaś  ma 
zwierzę o czterech łapach, Krzyś ma ptaka, a Jaś i Adaś nie lubią kotów. Które zdanie 
nie jest prawdziwe?

A. Michaś ma psa
B. Krzyś ma kanarka
C. Jaś ma złotą rybkę
D. Michaś ma kota

Zad.2 Ania podróżując,  najpierw pojechała 10 km na wschód,  potem 5 km na 
północ, potem 3 km na wschód, następnie 11 km na południe i na koniec 13 km na 
zachód. Jaka odległość dzieli ją od początku podróży?

A. 11 km
B. 5 km
C. 3 km
D. 6 km

Zad.3 Ania wykonała mnożenie 19 x 18 x 17 x 16 x 15 x 14 x 13 x 12 x 11. Jaka 
jest ostatnia cyfra iloczynu otrzymanego przez Anię?

A. 1
B. 0
C. 3
D. 4

Zad.4 Ania obliczała kwadraty liczb naturalnych. Ile razy kwadrat liczby 26 jest 
większy od kwadratu liczby 13?

 A. 507
 B. 4
 C. 8
 D. 13

Zad.5 Babcia kupiła Ani na urodziny książkę i płytę, za które zapłaciła 130 zł. 
Płyta kosztowała o 40 zł więcej niż książka. Ile zapłaciła za książkę?

A. 90 zł
B. 65 zł
C. 45 zł
D. 85 zł



Zad.6 W  sześciokącie  foremnym  Ania  narysowała  dwie  linie  symetrii,  jak  na 
rysunku. Jaki procent sześciokąta został zamalowany przez Anię?

A.
6

5
45 %

B.
3

2
41  %

C.
3

1
33 %

D. 37,5%

Zad.7 W  szkole  Ani  remontowana  jest  sala  gimnastyczna.  Ile  metrów 
kwadratowych  wykładziny trzeba kupić, aby pokryć nią podłogę tej sali  w kształcie 

prostokąta o bokach 
2

1
12 m i 15,5m?

A.192,75m2

B.193,25m2

C.180,25m2

D.193,75m2

Zad.8 Ania  narysowała  czworokąt  z  przekątnymi.  Ile  trójkątów widzisz  na 
rysunku Ani?

A. 8
B. 10
C. 4
D. 6

Zadania otwarte (zapisz wszystkie obliczenia):
ZADANIA PO 5 PUNKTÓW:

Zad.9 Ania  narysowała  trapez  równoramienny,  w którym dwusieczne kątów ostrych 
wyznaczają na krótszej podstawie punkt będący jej środkiem.
Wykaż,  że  kąt  utworzony  przez  dwusieczne  jest  przystający  do  kąta  trapezu  przy 
krótszej podstawie. Skonstruuj trapez taki jak Ania.

Zad.10 W bibliotece szkoły do której  uczęszcza Ania jest  10000 książek.  Uczniowie 
klasy 6a (klasa Ani) w ciągu roku przeczytali 6% wszystkich książek, a uczniowie klasy 
6b - 0,085 pozostałych i 10 książek. Ilu uczniów jest w klasie Ani, jeżeli wiadomo, że 
średnia przeczytanych książek na jednego ucznia tej klasy wynosi 24 książki?


