
„Matematyczny skok do gimnazjum”

9 edycja - 1 lutego 2013 r.

Czas pracy 60 min

Zadania zamknięte (zaznacz wybraną odpowiedź na karcie odpowiedzi)

Zad.1 (2 pkt )   Największa liczba trzycyfrowa zapisana w systemie rzymskim to:

A) CMXCIX B) MCCXXI C) DCCCCXCIX D) CM

Zad.2 (2 pkt )  Trzy lata temu Ala i Ola miały łącznie 17 lat. Obecnie Ola ma 15 lat. 

Za ile lat Ala będzie miała 11 lat? 

       A) za rok B) za 2 lata C) za 3 lata D) za 4 lata

Zad.3 (2 pkt)  O trzech liczbach wiemy, że druga jest 3 razy większa od pierwszej, a trzecia 

trzy razy mniejsza od pierwszej oraz, że ich suma wynosi 2,6. Jaka jest pierwsza z tych liczb?

A) 7,8 B) 1,8 C) 0,2 D) 0,6

Zad.4 ( 2 pkt) Mamy do dyspozycji 6 odcinków o długościach: 1, 2, 3, 1001, 1002, 1003. 

Na ile sposobów można wybrać spośród nich takie trzy, z których można zbudować  trójkąt? 

      A) 6 B) 10 C) 5 D) 1

Zad.5 (2 pkt)  Po  wykonaniu  działań    1-2+3-4+5-6+7-8+9-…  -1289+1299-1300 

otrzymamy:

A) 655  B) 1300 C) 650 D) - 650

Zad.6 (2 pkt) Na trzech drzewach siedziało łącznie 83 ptaki. W pewnym momencie 

z pierwszego drzewa odleciało 8 ptaków, z drugiego 7 i z trzeciego 5. Wówczas na każdym 

z tych drzew było ich tyle samo. Ile ptaków początkowo siedziało na drugim drzewie? 

     A) 21 B) 14 C) 26 D) 28

Zad.7 (2 pkt) Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu wynosi  7 dm 2 cm. 

Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu wynosi:

A) 36 cm2 B) 36 dm2 C) 216 cm2 D) 72 cm2



Zad.8 (2 pkt)  Ze  sprawdzianu  z  matematyki   14  uczniów  klasy  6  otrzymało  ocenę 

dostateczną  i było to  wszystkich uczniów w klasie. W klasie szóstej uczy się: 

A) 20 uczniów B) 24 uczniów C) 30 uczniów D) 26 uczniów

Zad.9 (2 pkt)  Uczennica odrabiała lekcje. Przez  godziny pisała wypracowanie z języka 

polskiego, przez  godziny rozwiązywała zadania z matematyki i przez pół godziny uczyła 

się przyrody. Ile czasu zajęło uczennicy odrabianie lekcji? 

A) 2 godz. 5 min B) 152 min C)  2,05 godz D)  95 min

Zad.10 (2 pkt)

Średni wzrost zawodników pięcioosobowej drużyny koszykarskiej wynosi 1,95 m. Jeżeli na 

boisko zamiast zawodnika o wzroście 1 m 97 cm wejdzie zawodnik o wzroście 2,12 m,  

to średni wzrost drużyny:

A) zmniejszy się o 3 cm

B) zwiększy się o 3 cm

C) zwiększy się o 0,03 cm     

D)  nie zmieni się 

Zadania otwarte (zapisz wszystkie obliczenia)

Zad.11 (5 pkt)

Mama powiedziała: „Gdybym zarabiała o jedną piątą więcej miesięcznie i odkładała połowę 

swojej pensji, to w ciągu całego roku zaoszczędziłabym 18 000 zł”. 

Ile złotych  miesięcznie zarabia mama?

Zad.12  (5 pkt)

W trapezie równoramiennym przekątne są prostopadłe. Punkt przecięcia przekątnych dzieli 

każdą z nich na dwa odcinki, jeden o długości 7 cm, drugi o długości 3 cm. 

Oblicz pole trapezu.


