
„Matematyczny skok do gimnazjum” 

12 edycja - 10 lutego 2016r. 

Czas pracy 60 min 

Zadania zamknięte (zaznacz wybraną odpowiedź na karcie odpowiedzi) 

Zad.1. (2pkt) Dziś jest 10 lutego 2016 r. Klasa 6a licząca 30 dzieci zaplanowała 

wycieczkę do Krakowa za 65 dni. Jaka będzie data wyjazdu? 

A. Wtorek,13 kwietnia 2016r.       B. Środa, 12 kwietnia 2016r.  

     C. Czwartek, 14 kwietnia 2016r.      D. Piątek, 15 kwietnia 2016r. 

Zad.2. (2pkt) Wychowawczyni obliczyła całkowity koszt wycieczki na 4980 zł. 

Jeżeli cała kwota zostanie wpłacona w następnym tygodniu biuro podróży 

udzieli rabatu w wysokości 15%. Jaki będzie wtedy koszt wycieczki na jednego 

ucznia? 

A. 4233zł  B. 166zł  C. 141,10zł  D. 190,90zł 

Zad.3. (2pkt) Bilety do ZOO w Krakowie są po: 18zł – bilet normalny i po10zł- 

bilet ulgowy. O ile % bilet normalny jest droższy od biletu ulgowego? 

A. 20%  B. 75%  C. 44,44%  D. 80% 

Zad.4. (2pkt) Na mapie wykonanej w skali 1 : 2 000 000 odległość pomiędzy 

miejscowością, w której mieszka Jaś a Krakowem wynosi  7 cm 2mm.  Jaka jest 

rzeczywista odległość do Krakowa? 

A. 200 km  B. 144 km  C. 360 km  D. 140 km 

Zad.5. (2pkt) W ile godzin dojedzie klasa Jasia do Krakowa, jeżeli autokar 

będzie jechał ze średnią prędkością 60 km/godz.? 

A. 2 godz. 24 min   B.  2 godz. 40 min  

C. 1 godz. 44 min   D.  2
�
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 godz. 

Zad.6. (2pkt) Jaś z 6a pomalował sześcian na zielono. Następnie podzielił go na 

27 jednakowych sześcianików. Jaką część wszystkich będą stanowić sześcianiki 

z dwoma zielonymi ścianami? 
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Zad.7. (2pkt) Przechylone naczynie ma kształt prostopadłościanu. Ile mililitrów 

wody jest w tym naczyniu?  

 

 

 

 

 

A. 150 ml  B. 300 ml  C. 750 ml  D. 125 ml 

Zad.8. (2pkt) Jaś ma obliczyć wartość wyrażenia 
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  dla m=0,5. 

 Który wynik powinien otrzymać? 

A. 4   B. 2,5   C. 0,5   D.		2
�
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Zadania otwarte (zapisz wszystkie obliczenia) 

Zad.9. (5pkt) Uczniowie klasy 6a otrzymali ze sprawdzianu z matematyki tylko 

trójki, czwórki, piątki i szóstki. Czwórek było dwa razy mniej niż piątek, piątek 

cztery razy więcej niż trójek, a szóstek połowę ilości trójek. Wszystkich ocen 

było 30. Ilu uczniów otrzymało z klasówki co najmniej piątkę? Jaka była średnia 

ocen z tego sprawdzianu? Podaj wynik przybliżony do części setnych. 

Zad.10. (5pkt) Ogrodzony plac na którym znajduje się budynek szkoły Jasia 

jest trapezem równoramiennym. Najdłuższy bok trapezu ma długość 110 m. 

Trzy pozostałe boki są równe, a ich suma jest o 0,04 km większa od 

najdłuższego boku. W ciągu  jakiego czasu dozorca idąc z prędkością 3 

km/godz. obejdzie dwukrotnie plac wzdłuż całego ogrodzenia? Czy w ciągu 

minuty zdąży przejść  jeden z najkrótszych boków? Odpowiedź uzasadnij. 
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